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Teendőink az új viszonyok között. 
Hosszú ideig éltük a nehéz válságnak ide-

jét. Úgy látszott, mintha a mély iszapban végleg 
megfeneklenék az a hajó, melyet a józan, a ne-
mes liberálizmus bocsátott a vizekre, hogy nap-
fényben ragyogva, a népszerűség szellőjétől feszí-
tett vitorlákkal elvigye ennek a mi jó magyar 
népünknek vágyait, reményeit a régen keresett 
Ígéret földére. 

Nehéz iclők voltak ezek, melyek alatt erő-
sen próbára volt téve türelmünk, a haladás szel-
lemének erejébe vetett hitünk. Űgy látszik, mintha 
százados sírjoknak hamvaiból, poraiból régi sötét 
kisértetek : a vakhit, a tudatlanság, a türelmet-
lenség fekete árnyai keltek volna ki, hogy vissza-
vigyék e haldokló század gyermekeit a régelmult 
időkbe, mikor még érthető volt a reactió min-
den nemes actió ellenében, mely lelkiismereti 
szabadságot akart hirdetni, mely az egyetemes 
papság magasztos elvéből folyólag a klerikáliz-
musnak hadat izent, s mely az emberrel azt 
óhajtotta megismertetni, hogy őt Isten a maga 
képére és hasonlatosságára teremtette, hogy tehát 
neki elévülhetetlen, elvehetetlen jogai vannak, 
melyekért ha küzdelemre kél, végre is győzni 
fog, mert az igazságnak előbb-utóbb győznie kell. 

Hála a jó Istennek, méltó elismerés és meleg 
köszönet a mi, uralkodói erényekben, politikai 
belátásban és bölcseségben véghetetlenül gazdag 
koronás királyunknak : ma már vége szakadt a 
nemzet fiait minden oldalról érdeklett válságnak, 
mert ő, a király, magas királyi hivatala tekin-
télyével szentesítette azon három egyházpolitikai 
törvényt, melyet a magyar törvényhozás két 
háza — mindnyájan tudjuk, hogy milyen küz-
delmek után — elfogadott, s alkotmányos úton, 
szentesítés végett eléje terjesztett. 

S ezzel — ezt is jól tudjuk mindnyájan — 
új korszak hajnala derült nemzeti életünk egére. 
Új élet lehellete fogja átjárni a magyar népnek 

minden osztályát, rétegét, ha átment a nemzet-
nek vérébe mindazon intézkedés, melyet a három 
új egyházpolitikai törvény, t. i. a polgári házas-
ságról, a gyermekek vallásáról s az állami anya-
könyvvezetésről szóló törvények szükséges követ-
kezmények gyanánt hoznak magokkal. 

De mindenekfölött megváltozik az új tör-
vények hatása alatt hazai egyházainknak, s ezek 
között a mi magyar evangélikus reformált egy-
házunknak is ábrázata, mert az új szellem új 
vonásokat fog arra fölírni. 

Egyházi és egyházias érzelmű férfi vagyok, 
ki eddigi életemnek, nyilvános szereplésemnek 
föltétlenül legnagyobb részét, kötelességem sze-
rint is, egyházunk szolgálatára szenteltem ocla. 
Hivatásomnál fogva, mint a gyakorlati lelkészet 
tanára, bőséges mérvben foglalkoztam a gya-
korlati egyházi élet fontosnál-fontosabb kérdé-
seivel, s gyönge erőm mértékéhez képest én is 
törekedtem arra, hogy minél nemesebb vonások 
ékesítsék egyházunknak arcát. 

Es ha ma kívülről, a politikai élet terüle-
téről jövő actió lépett; az egyházi emberek ol-
dala mellé, hogy segítségökre legyen a sötétség 
hatalmai elleni küzdelmökben, egészen termé-
szetes, ha mi is analyzálni akar juk e segély-
nyújtás módozatai t ; ha tisztába akarunk azzal 
jönni, hogy mi a jó s mi az aggasztó az új vi-
szonyok között, hogy tehát mit fogadjunk föl-
tétlen örömmel, s mely aggasztóbb jellegű moz-
zanatok azok, melyekre a Cassandra-szó nem 
hangozhatik föl elég jókor, hogy készülődjünk, 
fegyverkezzünk azok ellen a léleknek minden 
fegyverével. 

Ugy láttam jónak, hogy ezen, tanulmány-
számba mehető cikksorozatommal kilépek az én 
szeretett otthonom, a tiszántúli egyházkerület 
köréből, s ennek a jó »Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap«-nak hasábjain kérek annak helyet 
az én tisztelt szerkesztő barátomtól, annál is 
inkább, mert itthon már volt alkalmam e kér-



clésekről egyet-mást e lmondani s a ^Debreceni 
Prot. Lap« hasábjain közzétenni. 

Szerkesztő barátom szívesen lát, mint írta, 
lapja munkása i között. A t. olvasó közönség jó 
akara tá t is s ikerülni fog talán kiérdemelnem. 

Hat szempont szerint szándékozom mondani-
valóimat csoportosítani. 

1. Egyházunk az új viszonyok között. 
2. A három új egyházpolitikai törvényről egy-

házi szempontból 
3. Egyházi esketésünk formái a polgári házas-

ság behozatala után. 
4. Teendőink a gyermekek vallására s az állami 

anyakönyvvezetésre vonatkozó törvények kihirdettet és e 
s életbe lépése után. 

5. Egyházunk s lelkészeink belmissziói. 
6. Lelkészeink lelkipásztori teendői az új tör-

vények kihirdettetése s életbelépése után. 
Távolról sem akarom magamat azzal kecseg-

tetni, hogy e hat pont fej tegetésénél a külső 
symmetr iá ra ügyelni fogok. Ez épen nincsen is 
szándékomban. Ha átgondolom a rajzolandó ké-
pek vonásait, úgy látom, hogy közülök némelyi-
ket jóval nagyobb mér tékben tudom megrajzolni, 
mint a másikat. Es az nem baj akkor, ha min-
denüt t a gyakorlat i egyházi élet követelményeit 
tar tom szemeim előtt. 

Es pedig er re törekszem igénytelen erőm 
minden mértékével . 

I. 

Egyházunk az új viszonyok között. 

Fontos kérdés reánk nézve mindenekelőt t 
az, hogy nyert-e egyházunk valamit, vagy tán 
vesztett az új egyházpolitikai törvények behoza-
tala által, hogy a mit esetleg vesztett, kiegyen-
líti-e azt az a nyereség, melyet a nagy küzdelem 
nékie hozot t? 

Nem tehe tünk róla, de mindig új tapasz-
talatok győznek meg bennünke t a felől, hogy a 
római katholicizmust a haladás, felvilágosodás s 
ezzel a protes tant izmus ellenfelének kell min-
denkor tekintenünk. A római katholicizmus ott 
is azon körökben, hol azt a maga dogmat ikus 
r ideg valóságában ápolják, nem akar haladni a 
korral , nem akar tanulni az időtől. 

Imé, mily ádáz volt az a küzdelem, melyet 
a klerikális sajtó a szóban forgó törvények szen-
tesítése előtt folytatott s mily király-, haza- és 
a lkotmányel lenes az a harcz, melyet a törvények 
szentesítése u tán király, haza és a lkotmány ellen 
megkezde t t ! 

Nézetünk szerint okvetet lenül emeli az a 
protes táns egyházak s így a mi egyházunk er-
kölcsi erejét, szellemi súlyát, ha őt a köztudat 

és a közvélemény a haladás, a felvilágosodás 
ellenségeivel mindig ellenkező táborban állani 
tudja, ha őt a római kathol ikus egyháznak, hála 
Is tennek, mindig nagyobb számmal szaporodó, 
felvilágosodottabb tagjai a kor emel tebb eszméi-
nek zászlaját vivő, s így d iada lomra hivatott , 
harcoló s ha rca után diadalmaskodó egyháznak 
tekinthetik. 

Már pedig két dolog egyelőre teljesen bi-
zonyos. 

Bizonyos az, hogy a magyar protestánt izmus. 
az ú j egyházpolit ikai tö rvényeknek mint még 
törvényjavaslatoknak, a maga nagy egészében 
mindig ós minden forumon, védelmezői, támo-
gatói, lelkes barátai közé tartozott. Ezen politika 
a protes tánt izmus több mint három százados 
fájáról aláhulló, az idők viharai, s az idők viha-
rai fölött is fénylő nap sugarai , melege által 
megérlelt gyümölcs volt. 

De bizonyos az is, hogy a lefolyt küzde-
lemben eclclig a klerikál izmus a vesztes s a pro-
testánt izmus által megindított, vezetet t és ápolt 
eszmeáramlat a győztes. 

Es ez nagy diadal a mai időben és igen 
nagy diadal épen a mi szép hazánkban. 

Nagy diadal a mai időben, mer t hiába is 
tagadnók, a római katholicizmus ma csak olyan 
óriási, vagy némelyek ós pedig pro tes táns írók 
szerint is, még óriásibb hatalom, mint a közép-
korban volt. Eszközei ma jórészben mások ós 
polit ikája is változott, de ma is uralkodni tud 
millióknak ós pedig nagyon sok millióknak szíve, 
lelke, érzülete ós kedólyvilága fölött, s a szegé-
nyek, az együgyűek, a tanulat lanok mellett fényes 
paloták urait , főrangú u raka t ós úrnőket , csiszolt 
termek szőnyegein forgolódó világiakat, tanul t 
embereket is meg tud mai eszközei szolgáivá, 
mai polit ikája harcosaivá nyerni. 

Nagy diadal az a pro tes tánt izmusra nézve, 
ha ily körülmények között nem csak ki mer i 
bontani a felvilágosodás eszméit lobogtató zászlót, 
s e zászlót nem hogy porba engedné tapodni, 
sőt d iadalra tud ja jut tatni . 

Es nagy ez a diadal épen Magyarországon, 
hol olyan hatalom van a római kathol ikus klérus 
s az ennek élén álló főpapság kezében, minővel 
az sehol másut t e földön egyáltalában nem ren-
delkezik. Hiszen ezt a szép magyar hazát pol* 
gárai közül milliók ós milliók szeretik »Regnum 
Marianum« névvel nevezni ; s egyes római ka-
thol ikus lapok itt ezen hazában, mely h í res 
királya iránti hűségéről, loyalitásáról, minden 
tar tózkodás nélkül mernek ma izgatni a törvé-
nyeket szentesített király ellen, s excommuni-
kálják azt a koronás földi felséget, ki szíve ós 
lelke szerint igazi római katholikus, s kinek 



személye a lkotmányunk ér te lmében szent és sért-
hetetlen. 

Hogyne volna hát nagy és dicső az a diadal, 
melyet a lefolyt küzdelemben mi nyer tünk meg, 
hogyne volna fényes az a nyereség, melyben a 
hazai protes tant izmus első sorban osztozkodhatik! 

De ez a dolognak csak egyik oldala. 
Nézzük meg, hogy együgyű opt imistáknak 

ne lát tassunk, nézzük meg a másik oldalt is. 
Eddig a házasulandó feleket az egyház es-

ket te össze, a maga lelkészei által. 
Kinek és minek mondanám el ezen egy-

házi lap intelligens olvasó közönsége előtt, 
hogy milyen óriási erkölcsi erő volt ezzel letéve 
egyházunk és ennek lelkészei kezében? A ki 
ezt nem érezte és nem tudta közülünk, lelkészek 
közül, annak nem borí tot ta méltólag vállait a 
p a l á s t ; s a melyik protes táns világi egyén ezt 
be nem látja, azt nem já r ta még át teljesen a 
protes tant izmus szelleme, mely az Ige erejében, 
a lélekre ható szó ha ta lmában látja letéve múlt ja 
dicsőségét, je lene fundamen tumát s jövője zálogát. 

Ha már az 1894. évi XXXI. t.-cikk életbe 
léptetésével a házasság polgári tisztviselő előtt 
kötendő meg, s az egybekötött házas tá rsaknak 
szabad tetszésére lesz bízva, hogy megkötött 
házasságukra kikérjék-e, vagy egyszerűen mel-
lőzzék az egyház á ldá sá t : kétségtelen, hogy az 
egyház és az egyház szolgáinak kezéből kiesett 
egy fontos, egy nagy súlyú erkölcsi hatalmi té-
nyező, melylyel eddig kivétel nélkül minden eset-
ben ha tha t tak az egybekelni akarókra , Ezentúl 
csak a vallásos érzület kötelezi a már egybekelt 
házasokat a vallás igéinek kikérésére, meghall-
gatására , s a hol nincsen meg az a vallásos ér-
zület, ott némán, elhallgatva fog vesztegetni a 
jó szó, a jó tanács, melyet eclclig mint szerető 
atya és bará t intézett a l i turgus az élet eme 
fontos fordulópontján az új ú t ra készülő felekhez. 

Nagy és mélységes veszteség ez, melynek 
kárpót lásáról nekünk gondoskodnunk kell. 

Azután az 1867. évi LIII. t.-c. 12. 8 - a, a 
jogegyenlőség alapjára helyezve bennünket , úgy 
intézkedett , hogy a vegyes házasságból származó 
gyermekek közül a fiúk atyjoknak, a leányok 
anyjoknak vallását követik, míg az 1894, évi 
XXXII. t.-c. 1. §-a s ze r in t : »a különböző vallás-
felekezetekhez tartozó házasulok, házasságuk 
megkötése előtt egyszersmindenkorra megegyez-
hetnek a r r a nézve, hogy gyermekeik valameny-
nyien az atya vagy az anya vallását kövessék, 
illetőleg abban neveltessenek «. 

A szabaclelvűség, a lelkiismereti szabadság 
éltető levegőjének lehelletét érezzük mi bizo-
nyára fuvallani ezen §-ból, de nem habozunk 
kimondani azt sem, hogy a törvény ezen intéz-

kedésével a térítgetés, a rábeszélés ügyeskedő 
poli t ikájának tág tér nyittatik. 

Es vájjon mi erősöknek mutatkoztunk-e ed-
dig ezen a téren ; vájjon nincsen-e,- viszonyain-
kat ismerve, száz és száz okunk félni, hogy a 
kifejlendő küzdelemben mi fogjuk a rövidebbet 
húzni ?! 

Es végre ha bejő »az állami anyakönyvek-
ről a szóló 1894. évi XXXIII. t.-c., ezzel is vesz-
tünk nemcsak anyagilag, hanem erkölcsi befo-
lyásunk tekintetében i s ; s ha, a mint úgy van, 
végre is az anyagi az alapja szellemi, erkölcsi 
és lelki lé tezhetésünknek : mi biztosít bennün-
ket, hogy talán még csekélyebb anyagi erővel 
meg tudunk-e állani s becsülettel tudunk-e har -
colni a küzdelmes jövő nehéz pályaterén ? ! 

De azért én még sem féltem egyházunkat 
a beállandó új viszonyok között. 

Lehetséges volna-e az, hogy az az egyház, 
mely hosszú há rom évszázad v iharos küzdelmei 
között mindig a tiszta szabadelvűség, a legmé-
lyebb erkölcsi és bibliai alapokon fekvő lelki-
ismereti szabadság eszméit h a n g o z t a t t a ; mely 
mindig nyilt hadilábon állott a sötét klerikáliz-
mus lélekrontó reactionális i rányzatával ; mely 
maga segítet te legjobb ereje szerint győzelemre 
jönni ezen új törvényeket : lehetséges volna-e 
az, ha ezeket a maga sírásóivá te remte t te volna, 
hogy ezek napfénye őt csak kiaszásra kárhoz-
tatná, a helyett hogy ú j erőt öntene tagjaiba?! 

Nem, és ezerszer nem ! 
Isten tanácsvégzése mindig bölcs az ő or-

szágában, s ád ő mi nekünk is kellő bölcseséget 
ahhoz, hogy az új viszonyokhoz alkalmazkodni 
tudjunk, hogy megtalál juk a szükséges eszközö-
ket az ő temploma új oszlopzatának fentar tá-
sához. Annyi bizonyosnak látszik előttem, hogy 
mihelyt az ú j törvények végreha j tásának módo-
zataihoz föltétlenül szükséges kormányi utasí-
tások megjelennek : azonnal össze kell hívni 
országos zsinatunkat , hogy egyházaink, lelkészeink 
el ne tévelyedjenek az ismeret len úton, hogy 
bizton vezérlő, egységesen irányító kalauz adas-
sék kezökbe mindazon kérdéseke t illetőleg (há-
zassági stb. anyakönyveink vezetése, az egyházi 
megáldás k ihi rdetésének módja stb.), melyekre 
nézve okvetetlenül szükséges az egységes, tehát 
egyedül erőtel jes e l járhatás céljából a legfelsőbb 
egyházi utasítás. 

Új á ta lakulás küszöbén áll egyházunk. Sok 
teendő megállapítása vár ez évben egyházunk 
egyetemére, s ebben zsinatunkra, konventünkre , 
egyházkerüle tünkre , egyházmegyéinkre, presby-
ter iumainkra . 

Készüljünk jó előre a nehéz munkára . 
Debrecen. Csiky Lajos. 

l* 



I S K O L A Ü G Y . 

A népoktatás állapota hazánkban. 
A közoktatási miniszter XXIII. jelentése szerint. 

Minden helyesen gondolkozó, ha valamely nagyobb 
szabású müvet akar létrehozni, megdönthetetlen szilárd 
alapról gondoskodik, melyre építhet bátran azzal az ön-
megnyugvást nyújtó biztos tudattal, hogy műve romba 
sem dűlhet. 

Az állami élet benső értékének elbírálásánál, egyik 
felette fontos tényező annak műveltsége; melynek szín-
vonala csak úgy állhat meg a kellő magaslaton, ha az 
állami épület alapját alkotó polgári elem megfelelő értelmi-
séggel bír. Ezt létre hozni, tehát a műveltségnek szilárd 
alapokat vetni a népoktatási intézetek vannak hivatva. 
A közép s felsőbb intézetek lehetnek bármennyire töké-
letesek: ha az állami műveltség alapvetésének tényezői, 
a népoktatási intézetek nem megfelelők, amazok munkája 
áldástalan. Épen ezért az alapozó munkát végező népokta-
tási intézetekre s azok fejlesztésére nagy gondot kell 
fordítani. 

Hazánk népoktatási állapotát a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek évi jelentése tárja elénk lehető pontos-
sággal ; egy ilyet, vagyis a miniszter huszonharmadik jelen-
tésének népoktatásról szóló részét van szerencsém főbb 
vonásokban bemutatni. 

I. Az országos közoktatási tanács. 

Az országos közoktatási tanács 1893/94. tanévi mun-
kássága ismét felölelte az oktatásügy egész körét. Neve-
zetesebb és kiemelkedőbb tárgyak: az elemi tanítóképezdék 
tantervének elkészítésé, taneszközök és tankönyvek meg-
bírálása. Népoktatási új mű volt 34, melyekből csak 17 (!) 
engedélyeztetett. Örvendetes tényként említi a jelentés azt. 
hogy a nemzetiségi könyvek lassan-lassan kevesebb ki-
fogásra adnak okot. kivételt e tekintetben az egyházi fő-
hatóság alatt álló román iskolák tankönyvei képeznek, 
melyek ellen súlyos kifogások emelhetők. A tanítóképzők 
tantervének revízióját örvendetesen veszszúk tudomásul; 
nagy szükség volt már erre, csak azt óhajtjuk, hogy a 
tanítóképzés hazánkban teljesen egyöntetű legyen. A taní-
tók nagy számát az állam képezteti ki; de nyomós szám 
a felekezetek által kibocsátott tanítóké is, ezek annyiféle 
alapon képeztetnek úgyszólván, a hány intézetből kerül-
nek ki. 

A nemzetiségek könyvei felett nagy az öröm, hogy 
a kellő mederben haladnak; mi pedig azt találjuk nagyon 
szomorúnak, hogy ennek örülnünk kell, s hogy a román 
atyafiakkal még most sem bírunk, hogy ők oly térképekkel 
merik elárasztani iskoláikat, melyekben a nagy Romániá-
ban Temesvariu, Váradiu és Debrecinu is szerepel. 

Különben a tanács a lefolyt évben 50 ülést tartott; 
ezeknek utána a vallás- és közoktatásügyi miniszter bölcs 
rendelkezése következtében ez ország tanférfiainak álta-
lános megelégedésére fel lett oszlatva. Ezt mi: Népokta-
tás, kiket többnyire a zöld posztó körül dirigálnak agyon, 
örvendetes tudomásul veszszük, illetve vettük. 

II. A kisdedóvásról. 
1. Nevezetesebb intézkedések. 

A miniszter első ízben előde: gróf Csáky Albin 
érdemeinek hódol, kijelenti továbbá, hogy e jelentésben 

az átöröklött forrást nem meríti ki egészen, hogy az óvoda 
köteles kisdedek nyilvántartása a népiskolai tankötelesek 
összeírásának módozata szerint történik. Ez 1891. évi 
XV. t.-c. szerint a kisdedek okszerű megóvásának kötele-
zettsége első sorban a politikai községekre hárul; de jó 
példát adandó, az állam maga is, az ország minden ré-
szében állított óvodákat és állandó menedékházakat külö-
nösen ott, hol a községek anyagi ereje nem engedte ezt 
meg: egyúttal felhívta a megfelelő anyagi javakkal bíró 
községeket, hogy a gyermekóvó intézményt haladék nélkül 
honosítsák meg. A menedékházak vezetésére szükséges 
dajkák képző tanfolyamait, könnyen megközelíthető köz-
pontokon szervezték. 

2. A kisdedóvási ügy főbb tényezői. 

Ovodaköteles kisded volt 1893/94-ben összesen 
1.071,466, még pedig fiú: 536 ;394 50.04%. leány: 
536,466 = 49'96%- Ezek közül állandó, tehát szülői gon-
dozásban részesült 752.387, nem részesült 319.373, ezek 
közül törvényszerű gondozás nélkül maradt 90.203 fiú és 
91.536 leány-gyermek. Még ha a kezdet nehézségeit vesz-
szük is figyelembe, ez nagy szám, melynek oka a kisded-
óvási törvény hiányos végrehajtásában, másrészt főleg 
a nép anyagi viszonyaiban keresendő. Az óvodákba járók 
száma így is 26-28%-el növekedett. 

Kisdedóvó-intézet volt 1757, még pedig a) kisded-
óvoda 876, b) állandó gyermekmenház 107, c) nyári 
gyermek-menedékház 774. E téren örvendetes gyarapodás 
észlelhető. 

Kisedóvó volt 951, gyarapodás 1017%, állandó 
gyermek-menedékházvezető 107, gyarapodás 98*14%- — 
nyári gyermek-menedékházvezető 822, gyarapodás 90'71%. 
kisegítő dajka 865. Ezen intézetek fentartása 1892/93-ban 
653,613 forintba került, e költség egy év alatt 58,099 
forinttal emelkedett. Egy óvói állomás 516'2 frt, állandó 
menedékházi 2556 frt, nyári menedékházi 60'3 frt, egy 
növendék az állandó menedékházban 3'6 frt, a nyári me-
nedékházban 1 5 frtba került. 

Kisdedóvónő-képző intézet volt 12, még pedig ál-
lami három, állami és községi egy, római kath. öt, ág. 
hitv. ev. egy, egyesületi kettő. Mint ezen adatokból lát-
szik, nekünk protestánsoknak, kivéve az erdélyrészi szá-
szokat, óvónőképző-intézetünk egyetlen egy sincs. Vitatni, 
fejtegetni mennyire fontos a kisdedóvás, azt hiszem tel-
jesen felesleges, mert azt mindenki belátja. Hogy pro-
testáns szellemben nevelt óvónőink legyenek, az, épen 
protestáns szempontból tekintve e tényt, felette kívánatos 
és üdvös hatású dolog volna. Kezdjük meg az uniót ke-
resztyén testvéreim ezen a téren, hassunk oda. hogy az 
ezredéves ünnepen egy egyetemes jellegű protestáns (ev. 
ref. ág. ev.) országos kisdedóvó-képző intézetünk legyen. 

Az óvónőképző-intézetekbe járt 323 növendék, gya-
rapodás 127. Oklevelet nyert 379 egyén, gyarapodás 219. 
A képző-intézetek fentartása 104,508 frtba került, e költ-
ség egy év alatt 30,000 frttal növekedett. Állandó mene-
dékházi vezetőket képző tanfolyam volt 16, részt vett benne 
148 egyén, képesítést nyert 152, ez intézmény fentartása 
6355 frtba került, míg a nyári menedékházaké 2310 frtba. 

Ezen nagy általánosságban tartott statisztikai adatok 
közül nem lesz érdektelen, ha egyes fontosabb tételeknek 
részleteire is kiterjeszkedem. Az ország 12,661 községe 
közül csak 1466-ban, tehát 11-57% arányban, tartatott 
fenn óvóintézet. 

Jelleg szerint óvóintézet volt: állami 182, községi 
állami segélylyel 121, anélkül 905. alapítványi állami se-
gélylyel 2, a nélkül 40, törvényhatósági 2, egyesületi segély-



lyel 56. a nélkül 127, római kath. 145, g. kath. 18, görög 
keleti 18. ev. ref. 13, ág. ev. 35, unitárius 0, izraelita 3, 
magánjellegű segélvlvel 23, a nélkül 65. A mint látjuk, az 
állam részint saját óvodáival, részint segélyeivel elől jár 
a példaadásban. Ez helyesen is van így. A gyermek-
nevelés állami tőke, mely busásan hozandja meg annak 
idején a maga kamatait. Ide temetni a krajcárokat, áldást-
hozó üdvös dolog; csak az a baj, hogy krajcárok s nem 
milliók alkotják e tőkét. Hiába, így van ez, ha mannliche-
rekkel kell őrizni az ország olajágát. E kimutatás szerint 
mi protestánsok igen gyengén állunk. Úgy látszik, azok 
az idők (melyekre oly büszkén szeretünk hivatkozni), mi-
kor mi voltunk a nevelésügy zászlóvivői, lassanként ha-
nyatlani kezdenek. Minden téren le-leszorulank. Nevelés-
ügyünk nagy ügygyel-bajjal küzdelemmel van fentartva 
úgy a hogy. Lazul az összetartó, éltető szellem, gyérül a 
hitbuzgóság, az áldozatkészség. Ez nem jól van így! 

Az óvóintézetek nagy szolgálatot tesznek a magyar 
nyelv szolgálatában; a fentartott 1757 óvóintézet foglal-
kozási nyelve 1469-ben kizárólag a magyar, bár más rész-
ről sajnos, hogy maga a miniszteri jelentés kénytelen 
kiemelni azt a tényállást, hogy a hivatali előd a legkomo-
lyabb törekvése dacára sem bírta a magyarul absolut 
nem tudó óvókat teljesen eltávolítani a kisdedóvás teréről. 

Az óvóképző-intézetek tanárait az állam úgy képez-
teti ki, hogy időközönként a jelesebb polgári, ritkán elemi 
iskolai tanító közül óvóképző tanári tanfolyamra berendel 
egynehányat, kiket aztán természetesen teljes ellátásban, 
illetve megfelelő összegekben részesít. E tanfolyamokat 
nyilvánosakká kell tenni, hogy necsak azok vehessenek 
bennök részt, kiket az állam kiszemel, hanem azok is, 
habár felekezeti intézetekben működnek, kiket e pálya 
iránti hajlam s ügyszeretet vezérelte oda; ezt kívánja a 
méltányosság, de főleg a felette fontos ügy jól felfogott 
érdeke is. 

Eperjes. Simkó Étidre. 

T Á R C A . 

Augustinus helye a dogmatörténelemben. * 
Jelige : »Ein Fürst im Reiche des Geistes.« 

(Hase). 
B e v e z e t é s . 

A keresztyén hittan fejlődési képessége. A dogmaal-
kotás századai; kiváló dogmatikusok jelentősége; Au-

gustinus helye a dogmatörténelemben. 

A keresztyén egyház története történet a szó igazi 
értelmében, mert valódi fejlődés. Nem szól valamely be-
fejezett és azért holt hagyománynak sorsáról, hogy meny-
nyiben sajátították el az emberek, hanem gazdag válto-
zatosságban tünteti fel az évszázadok mozzanatait, melyek 
mind benső összefüggésben állanak a kezdettel és még-

* V. ö. : Augusiini Opp. X. Tom. Bas'l. 1556; Dorner, Aug. 
és Herzog R. E.2I; Reuter, Aug. Studien; Eucken, Lebensanschauun-
gen grosser Denker 1890; Ritter. Christl. Phil. íl. k. ; Eottmanner, 
Augustinismus 1892; Wiggers, Aug. und Tel. 2 köt. 1833; Voigt, 
Comra. de theoria Aug., Tel., Semip. et Synerg. 1829; Landerer, 
Verliáltn. von Gnade und Freiheit (Jahrb. f. d. Theol. II. évf.); 
Ribbeck, Donatus u. Aug 1855; Etauscn, Aug. Scripturae inter-
pres 1827; Baur. Versöhnung (1838) és Dreieinigkeit u. Mensch-
werdung (1841), valamint dogmatörténelme (1847); Hamack, (III. k. 
1890) és Loofs (18H0) dogmatörténelmei. — Hamack, Aug.'s Conf. 
18ft8; Berthel, Monica 1852; Roos, Aug. u. Luth. 1876; Nebe, 
Gesch. d. Tred. f. k. 1879; Köstlin, Luthers Theol. 2 köt. 1883. 

sem azonosak vele. Ezen élő fejlődési a keresztyén vallás 
nemcsak megengedi, hanem egyenesen követeli. Mert ala-
pítója, Krisztus, nem kész hittani rendszerrel ajándékozta 
meg az emberiséget, hanem életelvet oltott belé, a mely-
nek öntudatra emelését és kifejtését azoktól várja az élet, 
a kikben ezen elv aránylag nagy mértékben személyesült. 
Míg Jézus tanítványai az első szeretet közvetlenségében 
éltek Urokkal, az emberiségbe oltott új életelv elméleti 
kifejezésre nem jutott. De Jézus halála után csakhamar 
megindul az az óriási szellemi munka, mely a keresztyén 
hitnek tartalmát egyes elemeire felbontja, az emberiségnek 
saját erejéből eladdig szerzett szellemi birtokához viszo-
nyítja s ily módon egyrészt távol tartani igyekszik mind-
azon elemeket, melyek a keresztyén hit lényegével ellen-
keznek, másrészt fölvenni avagy áthasonlítani a többé-
kevésbbé rokon elemeket. A dogmaalkotás e nagy mun-
kája nagyjában az V. században fejeződik be; nem úgy 
azonban, hogy minden további fejlődést kizárna. Ellen-
kezőleg, valamint minden megoldás új kérdéseket vet föl, 
úgy az első századok egyházának dogmaalapzatán csak 
ezután, igaz hosszú szünet után, épülnek fel a különböző 
egyházak hittanai. 

Ama korszaknak vége felé, melyet a következő szá-
zadok különféle irányai egyaránt alapjoknak tartanak s 
a melyre kevés kivétellel mind hivatkoznak igazuk bizo-
nyítása végett, a dogmaalkotás idejében s mint ennek 
egyik legkiválóbb munkása élt Augustinus, a ki egyrészt 
a megelőző fáradozások gyümölcseit szedve összefoglalta 
az eladdig tisztázott kérdéseket, tehát a multat bezárta, 
másrészt az összefoglalás e fejlesztő munkájával tápláló 
anyagot biztosított a jövő számára. 

Az exact történetíró sem tagadhatja el, hogy az 
isteni gondviselés oly korszakok végére, melyekben az em-
beriség nagy eszmekészletet hordott össze, egy-egy hatal-
mas egyéniséget állít, a mely azt alakító s egyúttal te-
remtő erejével áthatva s összefoglalva, mint örökséget 
jövendő nemzedékekre hagyja. Lehet, hogy ezen örökség-
nek sokáig csak rongyait veszi figyelembe az utókor vagy 
anyagi, külső érdekek akadályozzák meg a birtokba vételt, 
mint épen Augustinus hagyatékával történt: de maga az 
örökség nem vész el és jön idő, mikor az utódok annak 
segélyével kezdenek meg új életet. 

Miután az egyház befejezte volt a külső létért folyt 
harcát, az óvilág szellemeivel kellett megküzdenie. Ez a 
küzdelem ugyan már Konstantinus előtt kezdődött, sőt 
első nyomai visszavezetnek az apostolok korára: de na-
gyobb mérveket csak most öltött, miután az óvilág végső 
erőmegfeszítéssel életre-halálra hívta ki az új világot. A 
keleti vallássyncretismus a manicheismusban, az antik 
gö^ög szellem az új platonismusban kisértett, az órómai 
világnézet a skepsisben haldokolt. Velők szemben az erő-
teljes ifjúkorát élő egyház. A keleti egyház, vagy ana-
chronismus nélkül szólva az egyház keleti része görög szel-
lemi mozgékonysággal aránylag gyorsan rendezte külső 
viszonyait és kutatta az új istenségnek titkait, nyugaton 
a hagyományos római méltósággal és gyakorlati érzékkel 
vetették meg az egyháznak, isten országának mint földi 
intézménynek alapját. A ki ezen egyház területén, mint 
pogány született és miután az ókornak ama különféle 
irányain átmenve lelkileg és valósaggal átélte saját kor-
szakát, a keletiek tudományát hazája keresztyén müveit-
ségébe fölvette: Augustinus, kit épen fejlődése képesített 
arra, hogy századokon át a theologia terén vezérférfiú 
lehetett, más egyházi téren pedig és kultúrtörténeti szem-
pontból a legújabb időkig kiváló tekintély. 

Sopron. Jausz Vilmos. 
theol. tanár. 



Károlyi Sebestyén, 
Midőn e lap múlt évi 16. számában Thúry Etele a 

Révész Kálmán legújabb művét ismertettej egyúttal fel-
hívta ezt, hogy bővebben járjon utána annak a Károlyi 
Sebestyénnek, kinek egy, Kemény Lajos által kiadott 
1555. évi levelét Kassa város levéltára másolatban őrzi 
s a ki ennek aláírásában szuperintendensnek mondja 
magát. Révész már a 19. számban megadta válaszát, 
mely szerint ő is csupán annyit tud róla, a mennyit az 
illető levélből ki lehet venni. 

Ez az ismeretlen, eddig sehol nem említett püspök 
nekem is feíkölté érdeklődésemet, de hiába kutattam utána, 
nem bírtam reá vonatkozólag semmi felvilágosítót találni. 
Az a körülmény azonban, hogy püspökségének ideje az 
ismert nevű Boldi Sebestyén püspökösködésével csaknem 
egybe esik, azonnal azt a gyanút ébresztette bennem, hogy 
hátha ez a két Sebestyén voltaképen egy személy. 

Szerencsésnek vallom magamat, hogy végre is nekem 
sikerül világosságot derítenem ez ismeretlen püspök kilé-
tére s különösen az szolgál örömömre, hogy első gyanitásom 
tényleg valónak bizonyult. Ugyanis a »krakói magyar 
tanulók háza< lakóinak, Schrauf Károlytól kiadott jegyzé-
kében Károlyi Boldi Sebestyén, mint e magyar tanulók-
nak az 1534/35. iskolai év téli semesterében működő 
seniora fordul elő. 

Ebből kifolyólag kétségtelen, hogy az 1557. évi 
jún. 13-án tartott kolozsvári lutheránus zsinat végzései-
nek aláírt Boldi Sebestyén, tiszántúli (alsó-pannoniai) su-
perintendens és az 1855. jún. 24-iki óvárii zsinatból levelező 
Károlyi Sebestyén superintendens ugyanazon egy személy. 

Ezzel meg volna oldva a Károlyi Sebestyén feltünte 
által okozott zavar, de nem tartom fölöslegesnek e kérdés-
sel kapcsolatban részint vele összefüggésben egyet-mást 
még előadni. 

Önként kínálkozik ugyanis annak a kérdésnek a 
fölvetése, hogy a püspök Károlyi Sebestyén nem egy 
személy-e azzal a Károlyi Sebestyénnel, a kit Bod és 
Benkő szászvárosi ref. lelkésznek mondanak? Hogy ezt 
meghatározhassuk, lássuk bevezetésül ismeretes életrajzi 
adataikat! 

Károlyi Boldi Sebestyén némelyek szerint 1530 táján 
Erdődöt reformálta. Az 1534/35. iskolai év első felében 
seniora volt a krakói magyar tanulóknak, 1535. pedig 
már a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Ekkor nyoma 
vesz egészen az Óváriban 1554. február 25-én tartott 
zsinatig. Ám ez időben már kiváló tekintélyű lelkész volt, 
mert a zsinat végzéseit mindjárt az akkor megválasztott 
püspök, Tordai Demeter után, tehát második helyen irta 
alá. Miután pedig az 1555. június 24-iki, óvárii második 
zsinatból mint püspök levelez, vagy ez, vagy pedig az 
ezt pár hónappal megelőzött (1555. február 24.) erdődi 
második zsinat választotta püspökké. A püspökválasztás 
szükségét Tordai Demeter püspöki működésének megszűnte 
okozta. Lehet, hogy meghalt Tordai, mert ezen túl mit-
sem tudunk róla, de inkább azt tartom valószínűnek, 

hogy lemondott, mivel az erdődi második zsinat félre-
érthetetlen világossággal fejezte ki rosszalását amaz el-
járása felett, hogy az óvárii templomból a képeket s az oltárt 
kihányatta. A ref. és luth. hitnézetek harcának e forrongó 
korszakában egyfelől a zsinatnak határozott kárhoztatása 
és különben is a lutherizmus melletti állásfoglalása, más-
felől a helvét reformációhoz való hajlása folytán lehetetlen 
volt megtartania a püspökséget s így nagyon közel fek-
szik az a föltevés, hogy nem halála, hanem visszavonulása 
miatt, ürült meg a püspöki hivatal. 

Károlyi Boldi Sebestyénben viszont kedvök telhetett 
a lutheránusoknak. A kassaiakhoz intézett levelében a 
sacramentariusok elleni kifakadása, a kolozsvári 1557. 
évi zsinat határozatainak buzgó pártolása és aláírása egv-
iránt bizonyságot tettek arról, hogy szívvel-lélekkel a 
lutheri irány híve. Ez aláírásában magisteri címét is hasz-
nálja, mit egyetemi tanulása idején kellett valahol sze-
reznie. 

Most pedig lássuk a csupán Károlyi Sebestyén név 
alatt előforduló többi adatokat! . . . Károlyi Sebestyén, a 
János fia az erdélyi, gyulafehérvári dioecesisből 1525. 
aug. 4-én iratkozott be a krakói egyetemre s egyidejűleg 
a Kálmáncsehi Márton seniorsága alatt álló magyar bursá-
nak is tagja lett. Bod és Benkő szerint a hazában mint 
római kath. pap működött, s gyulafehérvári kanonokságig 
s az odavaló iskola rectorságáig vitte. Mint e hivatalok 
viselőjét, az 1538. évi segesvári kolloquium arbiteréül 
említik. Csakhogy Heltainak e kolloquium történetét rész-
letesen tárgyaló előadása Kálmáncsehi Mártont, a fehér-
vári iskolamestert és »Adrián doctort, a fehérvári vikáriust« 
nevezi meg arbiterekül, Károlyi Sebestyénről pedig említést 
se tett, minélfogva Bod és Benkő ez állítását egyszerűen 
tévedésnek tekinthetjük, mert úgy fehérvári iskolamester 
és kanonok, mint a kolloquium egyik arbitere Kálmáncsehi 
volt, nem pedig Károlyi Sebestyén. Ugyancsak szerintök 
ez 1550-től ref. lelkészi hivatalt viselt Szászvároson, de 
ez is hibás állítás, mert 1550-ben ref. egyház még nem 
is létezett Erdélyben, másfelől mivel Károlyi Sebestyén 
még 1561-ben is, részt vévén a medgyesi luth. zsinaton, 
olyan elvű is volt. nem pedig ref. vallású. Szászvárosi 
lelkész volt, az igaz. de a luth. egyházé. Még azt az 
adatot tartották fenn róla a nevezettek, hogy a gyula-
fehérvári második hitvitán 1568-ban a szentháromságvallók 
részéről mint a négy arbiter egyike szerepelt. Magisteri címe 
szintén volt. 

Összevetve immár ez adatokat, előttem bizonyosnak 
tűnik fel, hogy a két Károlyi Sebestyén ugyanazon egy sze-
mély. Állhatatos luth. volta, magistersége, nevének egyetlen 
eset kivételével hiányosan való használása mind egyiránt 
megegyező s mindezekhez döntőleg járul az, hogy Tiszán 
túl való működésének megszűnte annyira megegyezik er-
délyi tartózkodásának kezdetével. Egyetlen egy körülmény 
látszik talán némileg ez ellen szólónak. Schrauf ugyanis 
azt az észrevételt teszi a krakói magyarok névsorában, 
hogy az 1525-ben beírt Károlyi Sebestyén s az 1534-ben 
seniorságot viselt Károlyi Boldi Sebestyén azonosságának 



a kilenc évi korkülönbség ellene szól. Ám ez nem áll, 
mert ha a külföldön máshol ily sok időt töltött többi 
egyénekről nem is szólunk, csak nézzük végig a krakkói 
magyarok névsorát s két olyan fontos körülményt veszünk 
észre abból is, mik véleményét nyilván megcáfolják. Egyik 
az, hogy sokan voltak Krakkóban is kilenc évet vagy 
megközelítő vagy épen felül is haladó időközben: másik 
az, hogy seniorul nem egyszer alkalmaztattak olyanok, 
a kik közvetlenül azelőtt nem időztek Krakkóban, sőt 
olyanok is, kik hazájokban már hivatalos állást (gálszécsi 
plébános, egri kanonok stb.) foglaltak volt el. Akármelyik 
esetet vegyük is hát fel Károlyinál, mindenesetre lehet-
séges, hogy a két, egyébiránt ugyanazon név egy sze-
mélyé ; annyival inkább, mert az utóbbi eshetőség szerint 
a kilenc évi időközbe nagyon jól befér akár az 1830-ik 
évről Boldi Sebestyénnek tulajdonított erdődi reformátor-
kodás, akár a római kath. paposkodás. Én részemről 
mindamellett is azt hiszem, hogy az egész időt Krakkóban 
töltötte. E mellett szól az is, hogy az egyetemi hallgatók 
névsorába csak egyszer, az előbbi ízben van bevezetve. 

Karolyiról még annyit kell megjegyeznem, hogy 
Tiszántúl bélteki és erdődi papnak említtetik. Bélteki pap-
nak 1557-ben maga írja magát; erdődi papnak Schesaeus 
mondja, így tehát ez is elég hiteles állítás. Hogy aztán 
1557-nél előbb volt-e Erdődön vagy később, nem tudható, 
talán inkább előbb. 

Ezek után egy pár megjegyzést vagyok kénytelen 
tenni a Révész cikkére. Nagyon helyesen mondja, hogy 
az 1550-es években tartott szatmármegyei zsinatok még. 
luth. irányúak voltak. Erről a ki olvasta kánonaikat, meg-
győződést szerzett már. Ebből aztán természetesen követ-
kezik az is, hogy az azokon szereplő és idejökben mű-
ködő püspökök szintén luth. szelleműek voltak. Ám két 
állításával mégsem értek egyet. A ref. püspökök névsorát 
t. i. mégsem Bogácsival vagy Meliussal kell kezdenünk, 
hanem Petrovics pártfogoltjával, Kálmáncsehivel. kit egy-
korú forrás 1557-ben püspöknek említ: azt pedig, hogy 
ez ekkor ref. volt, mindenki tudja. 

Másik állítása, a miben szintén nem érthetek vele 
egyet, az, hogy Hevesi Mihályt, Tordai Demetert és Károlyi 
Boldi Sebestyént nemcsak ref. püspöknek, de általában 
püspöknek se tekinthetjük, mert »az esperesek felett álló 
püspöki hatalomkör az ötvenes évek végéig aligha fejlőd-
hetett ki s a »superintendens« sokáig az »esperest«jelenti«. 
Hevesi Mihályról, kinek püspökségéért nem állok jót, nem 
beszélve, sőt Tordai Demetert sem egykorú adatok, hanem 
későbbi források és némi egybevetés nyomán fogadva el 
ilyenül, már Károlyi Boldi Sebestyénről egyfelől s Kálmán-
csehi Sánta Mártonról másfelől határozottan merem állítni, 
hogy »episcopus« vagy »superintendens« címök felsőbb 
hivatalt jelentett, mint az esperes cím, s habár »hatalom-
körük « még csak a fejlődés kezdetén állott s még sokára 
lett szabatosan körvonalozva, mégis fölötte állott az espe-
resinek. 

Igazolja ezt az a megkülönböztetés, mely az óvárii 
első zsinat végzéseiben előfordul, midőn superintendensek 

és praelatusok választását tartja szükségesnek. Igazolja 
maga Károlyi Sebestyén, ki jelzett levelének, mely az 
óvárii második zsinat nevében beszél, egymaga ir alá a 
többiek helyett is, kiket az óvárii első zsinat másik mű-
szavával coadjutoroknak nevez. Igazolja ugyancsak az 
1557. évi kolozsvári zsinat ama munkálata is, a melynek 
első sorban a jelen volt superintendensek (köztök Károlyi 
is) irtak alá, s csak utánok következnek az esperesek és 
tekintélyesebb lelkészek. 

A Révész által felhozott példa ide nem talál, mert 
mint tudva van, a tiszáninneni egyházkerületnek egészen 
más, sajátos fejlődése volt az egyházkormányzat tekinte-
tében s ott a superintendensi és esperesi hatáskör körül-
belül csaknem egybe esett. 

Tiszaföldvár. Zoványi Jenő. 

KÖNYVISMERTETŐ. 

A dunamelléki ev. ref. egyházkerüle t Budapes ten 1894. októ-
ber 30-án t a r t o t t egyházi é r tekezle tének emlékkönyve. Az 
értekezlet megbízásából szerkesztette Szóts Farkas, az értekezlet 
titkára. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1894. 109 1. 

Ára 30 kr. 

Ez emlékkönyv kiadásában, a dunamelléki egyházi 
értekezlet nagyon jó szolgálatot tett a magyar protestáns 
Sionnak, Az eszme új, mely még alig hogy testet öltött, 
sőt járatlan az út is, melyet ez eszme szolgálatában, az 
egyház jövője felett aggódó szeretet buzgalma megnyitott. 
De csakhogy megnyitotta, csakhogy megindult a munka! 
Már eddig három egyházkerület szervezte ezeket az érte-
kezleteket, s a kezdeményezés nagyon biztató volt min-
denütt. Dimidium facti, qui bene coepit, habét, mondja 
a példabeszéd. És ez igaz itt is, igaz annyira, hogy a jó 
kezdeményezés után mi is a legjobb eredményeket vár-
hatjuk. 

Nagyon szerencsés már maga az »egyházi« jelző, 
mely nem exclusiv, hanem figyelmet vet a teljes egyházra, 
a Krisztusban kiválasztott hívek egyeteménelv összes ere-
jére. A királyi papság, a szent nép munkaereje s buz-
galma lépett sorompóba, hogy teljes erkölcsi súlyát vesse 
mérlegbe, azon egyház érdekeinek szolgálatában, melynek 
életében az evangéliumi erö, a közművelődés s a legma-
gasztosabb szabadelvűség feltételeit is magába zárja. Lehet 
akármily válságos az a jövő, s csatlakozhat a Krisztus 
helytartóságával kevélykedő, tulajdonképen pedig a krisz-
tusi elveket lábbal tipró Róma s ennek sötét hada, a 
reactió bármely elemével, csatát nyerni nem fog mind-
addig, a míg ez a megtörhetetlen szent erő, a magyar 
prot. Sionban sorompóba lép s buzgalmában nem fog 
megcsüggedni. Szembeszökőleg igazolta, különösen a német-
országi kulturharc, hogy nem politikai hatalmat, nem a 
törvény súlyát, hanem a hitet kell harcba vinni azon 
sötét rendszer ellen, a melyben minden van, csak evan-
gélium nincs, dacára hogy folytonosan ezzel a nálok levő 
erő hamis méltóságával vakítanak. Eddig még alig észlelt 
rugdalódzásuk és kapkodásuk is épen arra vall, hogy 
érzik ez isteni erőben koldus szegénységüket s észrevet-
ték, hogy az evangéliumi, hitben oly fegyvert emelt fel 
a mi királyi papságunk, a magyar prot. Sión védelmére, 
mely áldott lesz, mint a Dávid parittyája. Csak hadd 
rugdalódzanak! A sötétség fejedelme is ott tudta kifejteni 



legjobb erejét, a hol uralma vége felé jár s a talaj már 
ingadozik lábai alatt. Hiába adják a serdülő nemzedék 
kezébe, a felekezeti gyűlölséget szító katekhismusokat, 
hiába szórják százezrenként a nemzeti egység rovására 
vakító s még a ponyvára sem méltó termékeiket, hiába 
roppantják meg klerikusaik nyakát a semináriumokban, hogy 
mindent dögleletesnek tekintsenek és csak azt ne lássák, 
a mi épen az ő bűzös ajkaikon az élet rothadása. Ural-
muk véget ér! 

Mindezek ellen, az evangeliumi hit az egyedüli fegy-
ver, a melyet — mint ez emlékkönyv igazolja — a duna-
melléki egyházkerület is magasra emelt. Nagy jelentősége 
van e mozgalomnak, mert nemcsak saját falaink épílése 
s önvédelmi harc ez, hanem egyszersmind a közfelvilá-
gosodás és igazi szabadelvűség munkája is, s a korszel-
lemnek békesség felé való irányítása. 

Ne félj kicsiny sereg; mert tetszik a ti Atyátoknak, 
Hogy adjon ti nektelc országot! 

»Szükségünk van — mondá Szilassy Aladár, a 
dunamelléki egyházi értekezlet evangéliumi hitben gazdag 
lelkű elnöke — az értekezletekre, hogy ezeken a hivatalos 
formáktól eltekintve, bizalmasan, egyházunk iránt való 
szeretettől lelkesítve megbeszéljük mind azt, a mi a gya-
korlati életben egyházunknak úgy külső, mint belső meg-
erősítésére szükséges; hogy keressük és megtalálhassuk a 
legalkalmasabb módokat, a melyek által az evangéliumok 
mindent megnemesítő erőit egyházunk belső életébe, hí-
veink lelkébe s intézményeinkbe bevitessük. Csak az evan-
gélium s annak isteni ereje tarthat meg bennünket s ez 
képesíthet, hogy necsak megharcolni tudjunk elleneinkkel, 
de diadalmaskodni is, s emelkedni többről-többre folytono-
san. S ha a múltban az evangélium s annak mindenre képe-
sítő ereje tartott meg bennünket, a válságos jövőben is, 
melynek küszöbén állunk, csak ebben bízhatunk.« Ne félj 
kicsiny sereg! 

Az Emlékkönyv négy szakaszból áll, melyek közül 
az első az értekezlet naplóját hozza; a második Szőts 
Farkas felolvasását, az egyházi értekezletek feladatáról; a 
harmadik az alapszabályokat; a negyedik pedig azoknak 
a névsorát, kik adakoztak ez Emlékkönyv kiadási költ-
ségeire. 

A napló, az értekezlet megalakulásának genesisét, s 
a megalakult értekezlet dolgait és eszmecseréit hozza, rö-
viden, velősen, nagyon kedves modorban. Az ige az eszme, 
az evangélium önként sorakozott képviselői, a királyi pap-
ság tagjai, mint az Űr »kicsiny serege« mozdulnak meg, 
s vetik meg az alapot, a befelé és kifelé irányuló belmissziói 
tevékenység szent munkájához. Az ige, az eszme, az evan-
gélium lángol minden szavukban; az ige, az eszme, az 
evangélium ereje van minden intézkedésükben. A 9 §-ból 
álló alapszabály nagyon rövid, mintha jelezni akarták 
volna benne, hogy a többi, a mi el van hallgatva, ott van, 
ott fog életre kelni a hívek buzgalmában, fáradhatatlan 
tevékenységében. És ez nagyon jól van így, miután az 
alapszabályok tömkelegében könnyen megtéved sőt, elvész 
a buzgóság. Az apostolok alapszabálya is a szívben vala, 
ő bennök is a Krisztus öltött testet, nem az alapszabály, 
mely közöttünk is annál jobb, mentül rövidebb. 

És roppant nyeresége Dunamelléknek, hogy az úgy-
nevezett világiak, nemcsak számra, de a benső erőre 
nézve is, oly szépen sorakoztak, fényesen igazolván e 
buzgóságban, hogy a különösebb megbízatás szerint, való 
pásztorok törekvésével, az Ő szivök is versenyre kél ott, 
a hol a magyar prot. Sión szolgálatot kér. Ott van p. o. 
Szilassy Aladár, ez a valóságos tünemény az egyházi élet-
ben, a ki felől, mint az ifjú Timótheus felől a lystrai és 

az idóniumi atyafiak, én is bizonyságot tehetnék már az 
ifjú korból, ott van dr. Darányi, gróf Ráday Gedeon, 
dr. Csiky Kálmán. Hegedűs Sándor, György Endre, He-
gedűs István, Kasits Péter, dr. Kiss Áron, Tóth József, 
gróf Tisza Lajos, dr. Vécsei Tamás s több mások, a 
kiknek midőn a buzgóságát, egyházunk iránti lángoló 
szerelmét megmérni akarjuk, azon gondolat vesz rajtunk 
erőt, ha nem volna-e helyesebb őket egyszerűen csak 
Szász Károly, Sziládi Áron, Papp Károly, Baksay Sándor, 
Venetianer Sándor, Lévay Lajos, dr. Kecskeméthy István stb. 
hitben erős alakjaihoz hasonlítani. Ne félj kicsiny sereg, 
a hol a királyi papság ily egyesített erővel és tettekben 
prédikál, ott jövő van, ott a hit győzelme már előre is 
biztosítva van! 

És azok a theol. tanárok! Hát nagy dolog tagad-
hatatlanul, hogy azok a fővárosi theol. akadémiai tanárok, 
a belmisszió munka terén oly csodálatos dolgokat mívelnek. 
Csodálatosan osztják be az időt, s mikor az elméleti tudo-
mányok magas régióiba kell emelkedniük, a magok helyén 
vannak, mikor pedig pihenniök kellene, abban találjak 
legboldogítóbb aggodalmukat, hogy leszállnak a gyakorlati 
keresztyénség, a belmisszió szent mezejére s ott is sort 
fognak, mintha ez volna kizárólagos hivatásuk. Nem hízel-
kedő beszéd ez, minek nem is volna semmi értelme, hanem 
rámutatás arra a ténykedésre, a melyben a leendő papok 
vezetése s az életre ható tudomány termékenyítő hatalma, 
oly kiváló jelentőséget nyer. Az az árok, a melyet a 
szaktudomány büszkesége egy időben oly mélyre ásott, 
át van hidalva, s érvényre emelte azt a felfogást, hogy külö-
nösen a theologiai szakképzettség abban érheti el legma-
gasztosabb feladatát, ha az életre hat, s nem a kathedrai 
magas szemöldökű bölcselkedésben, hanem termékenyítő 
hatásában igazolja életképességét. A keresztyénség nem 
tan, hanem élet és erő, s ha van jelentősége az elméleti 
résznek, a mint hogy van is, ez nem állhat az elzárkó-
zottságban, a tudomány kevélységében, hanem ellenkezőleg 
az életet megtermékenyítő világosság kiárasztásában, a 
melynek áldásából nincs kizárva senki. 

Ily világosságot, ily termékenyítő hatást képvisel 
különösen Szőts Farkas felolvasása, a mely ez Emlék-
könyv második szakasza alá van besorozva. Sok van 
ebben, a mi mindnyájunk által megszívlelendő, nagyon 
sok, a miből okulhatunk, s okulhatnak kiváltképen azok, 
a kik még belmissziói dolgokkal nem foglalkoztak. Életre 
való s életet keltő ennek minden sora, melyet, ha a 
tiszántúli értekezleten, a buzgó Csiky Lajos által tartott 
felolvasás mellé állítok, úgy tetszik, mintha az egyházi 
értekezletek templomának magasba emelkedő kettős tornya 
ragyogna előttem! 

»Az egyházi értekezleteket — mondja Szőts Farkas 
— általában úgy fogom fel, hogy azok a templom és a 
tanácsterem mellé állítandó s a keresztyén vallás-erkölcsi 
és egyházi élet erÖsbítésére szolgáló Önkénytes társadalmi 
egyesületek. Céljuk általában ugyanaz, mint a mi a tem-
plomé és az egyházi tanácstermeké. Azt a magas vallási 
és ethikai célt kell szolgálni az egyházi értekezletekkel is, 
a melyet a templom szolgál a maga igehirdetésével és az 
egyházi tanácsterem a maga egyházkormányzati végzései-
vel, azaz felépíteni a Krisztust belsőleg és külsőleg az 
egyénben és a társadalomban, vagy a mi ugyanazt jelenti: 
előmozdítani Krisztusnak és az ő evangéliumának érvénye-
sülését az egyéni és a társadalmi életben. Ezt az általános 
célt, mely felé az egyházi értekezleteknek törekedniük kell, 
nevezhetjük, ha úgy tetszik, belmissziónak is, mely szintén 
arra tör, hogy a keresztyén vallás-erkölcsi életet bensőbbé 
és erőteljesebbé tegye; sőt nevezhetjük a legújabb keletű 
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szóval evangélizációnak is, mely hasoniólag arra munkál, 
hogy Krisztus evangéliumának örök igazságait és megneme-
sítő erőit egyház-társadalmi és irodalmi úton a lelkekben, a 
családokban, az iskolában es a társadalomban uralomra 
juttassa. Bármiként nevezzük is a dolgot, a cél mindig 
ugyanaz marad: éleszteni és erősíteni az evangéliumi ke-
resztyén szellemet és életet az egyházban és egyházon kívül.« 

»Legyenek ezek az értekezletek a pásztorok cs apos-
tolok, a presbiterek és kurátorok templomai, melyekben 
a társadalmi igehirdetés, azaz a belmisszió és evangéli-
záció elvei és intézményei, nemei és fegyverei, sikerei és 
hasznai, elősegítő eszközei és gátló körülményei ismer-
tessenek meg s prédikáltassanak.® 

»A jövő egyházának, mely per eminentiam a bel-
misszió és evangelizáció egyháza leszen, elsőrendű szük-
sége, mondhatnám életfeltétele az, hogy apostoli buzgó-
ságú, ernyedetlen tevékenységű munkavezetői legyenek ne 
csak az iskolában és a templomban, hanem a társada-
lomban is.« 

* Az a hatósági intézkedés, mely az egyházmegyéket 
szegény- és árvaügyi szabályrendelet készítésére szorítja, 
mindaddig írott malaszt marad, míg a könyörülő sze-
retet lelke éleire nem gerjesztetik a hívek ezreinek és 
millióinak lelkében. Épen azért a leghatályosabb templomi 
igehirdetés mellett sem árt, nagyobb gyülekezetekben na-
gyon szükséges, hogy az evangélium a templomon kívül 
is hirdettessék. Krisztus parancsolta, hogy az evangéliu-
mot mind alkalmas, mind alkalmatlan időben, még a ház-
tetőkről is hirdessük. Ezen alapszik az úgynevezett val-
lásos össze jöveteleli vagy vallásos estély eh elvi jogosult-
sága és gyakorlati célszerűsége.« 

De nem idézek többet, Ízelítőül ennyi is elég. A ki 
többet óhajt, szerezze meg magát az Emlékkönyvet, me-
lyet ha komoly tanulmány tárgyává tesz, meg fog vilá-
gosodni előtte az egész munkatér. 

Mily nagy áldás, hogy nálunk a hivatalos egyház, 
s a belmisszió munkásai között nincs semmi ellentét. Itt 
sokkal szerencsésebb az indokolás, mint példának oká-
ért Németországon, a hol a társadalmi úton szervez* 
kedett belmisszió munká Scilj clZt vágták szemébe a hi-
vatalos egyháznak : Teneked hited vagyon, nékem cse-
lekedeteim vágynák. Itt ilyen dolog nem fordult elő, — 
Hanem inkább ez a kölcsönös szó minden egyes ajakán 
a másikhoz: Mutasd meg nékem a te hitedet a te csele-
kedeteidből és én is megmutatom neked az én cselekedeteim-
ből az én hitemet! Jakab 2, 18. Itt a templomok és a 
tanácstermek falain kívül, maga a hivatalos egyház is 
rálépett a belmisszió munkaterére, s a hivatalos egyháznak 
vezérférfiai sem kívánnak egyebek lenni, mint csupán csak 
evangéliumi munkások a társadalomban is, hol nem a 
külső méltóságnak, hanem a hitből fakadó munkás sze-
retetnek van jelentősége. 

Ez egyesülésnek, ez egyenlőségnek, ez egy célra 
törekvő közös szent munkának, ha kitartók leszünk, ha 
meg nem fáradunk, ha életre tudjuk kelteni a »szentek 
egyességének« közérzetét, nagy jövője van. Ne félj kicsiny 
sereg; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy adjon nektek 
országot! 

B E L F Ö L D . 

Gyoma. 
Garzó Gyula. 

Visszapillantás a mult év egyházi 
eseményeire. 

Izgalmakban és eseményekben egyaránt gazdag esz-
tendő zárult be 1894-gyel. A törvényhozás házaiban, az egy-
házak tanácstermeiben, a sajtó különböző közegeiben, sőt 
a társadalmi és családi élet körében is az úgynevezett 
egyházpolitikai kérdések domináltak. 

A képviselőház febr. 19-én megkezdi, április 12-én 
befejezi a polgári házasságról szóló törvényjavaslat tár-
gyalását és 175 szótöbbséggel megszavazza azt s azután 
a más négy egyházpolitikai törvényjavaslatot. Előzőleg 
január 6-án a pápás püspökök közös pásztorlevélben, 
január 16-án a budapesti kath. nagygyűlésben izgató 
szónoklatokban heves ellenakciót és tüntetést rendeznek, 
mire a nemzet intelligenciája egyfelől a törvényhatósági 
gyűlésekben, másfelől Budapesten a március 4-iki liberális 
nagygyűlésből ad impozáns választ a támadásra s Kossuth 
halála alkalmából (márc. 20.) a római klérus hazafiatlan 
magatartása következtében még inkább tömörül a liberális 
reform zászlaja alá. De május 10-én a főrendiház 21 szó-
többséggel mégis elveti a polgári házasságot, melyet csak 
június 21 én, a másodszori tárgyalás alkalmával tesz aztán 
magáévá négy szónyi többséggel. A nyári szünidő végez-
tével, október 3—9-ik napjain a főrendiház a többi javas-
latot is tárgyalás alá veszi s elfogadja a gyermekek vallá-
sáról, meg az állami anyakönyvekről szóló javaslatokat, 
de elveti a felekezetnélküli vallásszabadságot és a zsidó 
recepciót. Ezt követőleg a római klérus újabb tüntetést 
rendez a székesfehérvári kath. nagygyűlésen, a hol már 
az is kimondatott, hogy kath. néppárt szervezendő az 
országban. Végre december 10-ike meghozta a három 
megszavazott javaslat várva-várt királyi szentesítését, nagy 
örömére a liberálisoknak és nagy bosszúságára a klerikális 
reakciónak, mely időközben a vérszemet kapott nemzeti-
ségekkel is szövetkezni kezdett. Más oldalról meg a refor-
mokat diadalra vivő liberális kormány a szentesítés után 
dec. 23-án kénytelen beadni a lemondását, mivel a korona 
bizalmát nem bírta oly mértékben, a mint azt az ügyek 
sikeres tovább vezetése megkívánja. Ez az egyházpolitika 
politikai oldala. 

A protestáns egyház e politikai nagy küzdelemben, 
csekély kivétellel, hűségesen és önzetlenül a reformok pártolói 
közé állott. Egyházi szempontból a protestantizmusnak sem 
kedvezők a reformok, de nemzeti, hazafiúi és kultúrpoli-
tikai tekintetekből mégis el kellett fogadnia amaz egyház-
politikai reformokat, mert ezek az események rendjén a 
haladás követelményeiként állottak elébe. 

Az egyházpolitikai reformok egyházi hatása első-
sorban abban mutatkozott, hogy az összes egyházak s 
közöttük a két prot. egyház is a szorosabban vett vallás-
erkölcsi élet intenzivebb ápolását kezdték sürgetni. Az 
intenzivebb egyháziasság ébresztése és ápolása végett 
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egyházi értekezletek szervezését kezdték meg az erdélyi, 
a dunamelléki és a tiszántúli egyházkerületekben, melyek 
körében az egyház belső és külső építésének, az új vi-
szonyok által követelt új tevékenységének eszméi, módjai 
és eszközei fölött már is számottevő tervezések, eszme-
cserék és javaslatok merültek fel. Jelentékenyen erősödött 
a belmissziói tevékenység iránti érdeklődés és kedv, sőt 
a belmissziónak külön organuma is keletkezett a nagy-
buzgalmú »Hajnal< című havi folyóiratban. Hódított és 
terjedt a vallásos összejövetelek vagy estélvek eszméje, 
mely a hívekhez szólásnál a hitébresztés és hitben való 
erősítésnek hathatós eszközéül kezd elismertetni. Nagyot 
lendült a vallásos sajtó hiterősítő jelentőségének felisme-
rése és méltánylása is, a minek tényleges bizonyítéka a 
népies vallásos iratok és lapok kelendőségében tapasz-
talható örvendetes haladás, a vallásos iratok akkora for-
galma, mekkorát a magyar prot. egyház még soha fel 
nem mutatott. 

Az egyházhatósági tevékenységet az ágostai evangé-
likusoknál főként a zsinati törvények életbeléptetése, a 
reformátusoknál az országos lelkészi gyámintézet szerve-
zése dominálta. 

Az ág. evang. egyházban a zsinati törvény köve-
telte üj szervezkedés, kivált az egyházkerületek és egyház-
megyék üj beosztása tekintetében, kissé nehezen megy. 
Az általános tárgyi nehézségek mellett a dunáninneni 
egyházkerületben erős nemzetiségi akadályok is merül-
tek fel a túlzó tótok, vulgo panszlávok körében. A nyitrai, 
trencséni és liptói esperességek tőt többsége renitens 
magatartást követ, a zsinati törvények végrehajtásának 
ellene szegül; de remélhető, hogy az erejökben megfo-
gyatkozott s párthíveik által sem igen támogatott pánszláv 
vezetők nem sokára észre térnek s lassanként beletörőd-
nek az új helyzetbe. 

A református egyházban főként az országos lelkészi 
gyám- és nyugdíjintézet ügye foglalkoztatta az egyházi 
hatóságokat. A konvent által készített együttes intézet 
terve a traktusok és szuperintendenciák indokolt ellen-
zésen megbukott. A papság teljességgel nem akart »gyám-
intézet* címén a csak messzi jövőben fungáló és silány 
ellátást igérő »nyugdíjintézet* számára oly nagy áldo-
zatokat hozni, minőket a tervezet követeit. Most a kon-
vent más alapokon új tervezet készítésével bízta meg 
gyámintézeti bizottságát s remelhető, hogy az új tervezet 
a lehetőségig mindenben figyelembe fogja venni a köz-
óhajtásokat. 

Az egyetemes egyháztársadahm tevékenység a mult 
évben sem mutat nagyobb lendületet. A Prot. Irodalmi 
Társaság, valamint a Luther-Társaság is inkább pang, 
mint erősödik. Egyházaink nagy tömege, világi híveink 
nagy része úgy látszik, még mindig nem tudja, vagy nem 
akarja méltányolni azt a fontos feladatot, melyet a tár-
sulás, az erők tömörítése van hivatva szolgálni az egy-
házi életben. Csak keveseknek van hitök, meleg szivök 
és önkénytes áldozatkészségök arra a gyönyörű munkára, 

melyet a hitközösség erőteljes érzete s az egyetemes nagy 
célokért való lelkesedés ereje a fejlettebb keresztyén or-
szágokban kifejt. Még a hol tenni akarnának is valamit, 
ott is inkább a partikuláris érdekek állíttatnak előtérbe 
az egyetemes nagy célok fölött. Már pedig »magasbra vívó 
szenvedelem* nélkül nincs sem az egyénnek, sem a köz-
nek nagyobb, nemesebb élete és öntudatos haladása. Nagy 
eszmék kultusza nélkül nem fejlődhetnek ki nagy intéz-
mények sem. Ha p. o. az írod. Társaság tagjai az egyes 
vidékek nagyobb központjain, pl. Debrecenben és Pozsony-
ban. Kolozsvárit és Sopronban, H.-M.-Vasárhelytt és Eper-
jesen. Pápán és Miskolcon stb. fiók egyesületekké, vagy 
körökké szervezkedve a téli időszakban felolvasási ciklu-
sokat tartanának, bizonyára több életerő és intenzivebb 
tevékenység keletkeznék magában az írod. Társaságban 
is, mely ma-holnap csak »Szemle« és *Koszorú* kiadó 
vállalattá zsugorodik össze. 

Némi lendület mutatkozik a gyülekezetek egyháztár-
sadalmi tevékenységében. A vallásos összejövetelek által, a 
mint ezek többek között Budapesten, Gyomán, Hód-Mező-
Vasárhely tt, Török-Szent-Miklóson, Nagy-Kálióban, Tisza-
Földváron, Kenderesen, Turkevén, Nagy-Kikindán, s több 
kisebb gyülekezetekben is tartatnak, kezd némi vallás-
erkölcsi egyesületi élet kiformálódni. A nevezett helyek 
közül többen egyházi, közművelődési, ifjúsági, továbbá 
szeretet- és nő-egyesületek alakultak a ker. hitélet ápolá-
sara s a felebaráti szeretet gyakorlására. Ha ez a keresz-
tyén társulási szellem erőre vergődnék a gyülekezetekben, 
oly hatalmas egyházi és vallás-erkölcsi kapcsolatokat, hozna 
létre a Krisztus egyháza és a tagok között, hogy az mint 
eleven erő állandó védgátat képezne mind a felekezet-
nélküliség, mind a szektáskodás, mind a klerikális bigott-
ság ellen. Csakhogy ezt a munkát meg kell kezdeni, a 
gyülekezetek különböző tagjait egyesületekbe, olvasókörökbe, 
nőegyesületekbe, szegényegyesületekbe, ifjúsági egyesüle-
tekbe, énekkarokba kell csoportosítani, mert addig nincs 
gyülekezeti, egyháztársadalmi tevékenység. Oly fontos dolog 
ez a gyülekezeti belmissziói tevékenység, hogy a míg ez 
minden jelentékenyebb helyen szervezve nincs, addig az 
egyetemes céloknak szolgáló közegyházi társaságok sem 
képesek nagyobb tevékenységet kifejteni. 

A bezárult 1894-ik esztendő e tekintetben is előbb 
vitte valamivel a ker. egyházi életet, de ne feledjük, hogy 
nagyban és egészben még mindig csak a kezdet kezdetén 
vagyunk. Szilárd hittel, célunk szentsége felőli erős meg-
győződéssel kell munkához látnunk, ha nagy sikereket 
akarunk elérni. Tömegesen és nem szórványosan, lehe-
tőleg minden gyülekezetben meg kell kezdeni ezt az in-
tenzivebb lelkipásztori gondozást, mert e nélkül nincs és 
nem lehet termékenyebb egyházi élet. Vajha a beállott 
új esztendő végén nagyobb haladást, örvendetesebb elő-
menetelt konstatálhatna e szemle írója. 

Krónikás, 



RÉGISEGEK. 

Püspökök és főgondnokok levelezése a múlt 
században. 

I. 

Főtisztelendő Püspök uram! 
Micsoda értelmű levelét vettem a debreceni ekklézsia 

külső s belső elöljáróinak azon szélesen terjedett püspök-
ség alatt nyugovó egész hitünk sorsosi, mindkét hiten 
levő igazgatói nevekkel? azt az annak Nr. 1 ide rekesz-
tett másából megolvashatja. Ezzel a köztünk szakadást 
és az egész Isten-népének kárt okozható igyekezetükkel 
miképpen környékezték meg tiszteletes borsodi püspök 
uramat? azt is az ő kegyelme hozzám küldött s a 2-dik 
szám alatt ide zárt levelének értelméből által láthatja. 

Mikor ezt a levelét vettem t. borsodi püspök uram-
nak, megszólítottam t. Virágh Mihály Dunamelléki püspök 
uramat is, hogy magát nékem magyarázza ki, ha köz-
lötte-e ő vele, ezt a köztünk szakadást munkálódó szán-
dékát Debrecen ? mely kérdésemre miképpen tette fele-
letét? azt is itt a 3-ik szám alatt láthatni. Ez van még 
hát hátra kötelességem teljesítésében egyedül, hogy t. püs-
pök uramnak is, alattvalóival egyetemben ezen dolog 
felől való értelmeket magamnak ki kérjem; melyet nem-
csak kérek, hanem kívánom is, hogy velem mentől hama-
rább közöltessék. 

Debrecen fölteszi felőlem, hogy én magamtúl az 
egész társaságnak fejébe végezéseket teszek a királylyal 
annak veszedelmére; melylyel éppen egy sorba állít 
Judással, ki idvezítőnket az akkori papi fejedelmeknek 
pénzen eladta, én pedig annak drága vérén megvett nyá-
ját a királyomnak árulom. Ebbül ez is következik, hogy 
királyunk hitető csalárdságot, veszedelmet lappangtat szi-
vében ígért kegyelmeinek színe alatt; azért futnunk kell 
tőle, mert Kajafás. 

Mennyit törekedtek azon ez előttünk élt atyáink és 
elöljáróink, hogy a mi közönséges sérelmünket s pana-
szunkat kegyelmesen hallgassa királyunk, de soha nem 
hallgatott, melylyel legfájdalmasabb sebeket okozott minden 
józan értelemmel bíró hitünk sorsosinak. Most hallgat és 
hív bennünket magához, mi pedig vessük és köpjük meg 
ezt az útat, melyen hozzá hív. mintegy hitető király által 
csalárdsággal meghintetett s utolsó veszedelmünkre elké-
szített útat. 

Micsoda boldogtalan úgy a mi királyunk, ha tár-
saságunkat vélem akarja elárultatni s veszteni ? így az 
egész világ tudatlannak mondana. Vájjon nem vagyunk-e 
minden szempillantásba mindnyájan hatalmában, és nem 
bánhat-e velünk tetszése szerint külső állapotunkra nézve? 
A ki pedig a mi jó királyunkról fölteszi még ma is azt, 
hogy a lelken is kívánna uralkodni, úgy hogy azoknak, 
kik vallását nem követik gyilkosává válhatik: az valósá-
gos bolond és nem méltó, hogy az eget nézze. 

Kik lehetnek világosabb példái a mai uralkodó jó 

királyunk kegyelmességének a debreceni elöljáróknál? a 
kik eleitől fogva nem könyörgöttek mint mi, és a mint 
az Isten népe szokott a legnagyobb üldöztetésében is 
cselekedni, hanem veszekedtek mindenkor királyaikkal, 
(melyre dicső vallásunk soha senkit föl nem szabadít); 
ha sanyargató parancsolatit vették a királynak, arra így 
féleltek: Hallani akarjuk király, halnunk kell-e vagy 
élnünk. Mikor a királyi parancsolatot munkába kezdették 
is venni, minekutánna jobban föltekerték bölcs elméjöket. 
tudtára adták a királynak, hogy ők elkezdték ugyan kö-
vetni parancsolatját, de már tovább nem mennek, sőt azt 
is visszahúzzák, a mit cselekedtek. Mindezekért az okos 
keresztyéneket illető bölcs cselekedetekért, kit öletett vagy 
kit küldött számkivetésre királyuk? hanem hogy külső 
állapotjokra nézve fenyítsenek, mások helyheztetvén kö-
zikbe a tisztviselésre. 

Ne vélje azért tovább ez a társaság, hogy igazgatói 
méltósággal az Isten népe között dicsekedhessen, ki ma-
gát tudatlanságával elvesztette. Rólam felteszik, hogy lehe-
tek oly hitetlen, ki az egész nép fejébe, annak híre nélkül 
dolgozom a királynál: magokat nem nézik meg, hogy ők 
udvarnál s országnál mindenhez úgy mutatták magukat, 
mintha az egész hitünknek sorsosi csak bennek lehelhet-
nének ; melyet ezen levelekkel is bizonyítanak, mikor ezt 
merték az egész Tiszántúl való társaságnak nevekkel 
írni. holott még a fó curátorok sem egyezett meg vélök. 

Ezen vakmerőségeket Isten életemnek kedvezvén az 
egész népünknek elöljáróival egyetemben, az alkalmatos 
időbe leendő öszve gyűlésünknek idején meg fogom vizs-
gáltatni ; most pedig a mint feljebb is mondám, ezen do-
logban való feleletit szorgalmatosan kikérem. A ki egyéb-
iránt szívességébe ajánlott maradok 

Tisztelendő Püspök uramnak 
Pest, 22. Januar 1776. igaz köteles szolgája 

Beleznay Miklós. 

II. 
Méltóságos Generális úr! * 
Még juliusban vettük vala Bessenyei György uram 

búcsúzó levelét; nagyságod pedig levelei által méltózta-
tott kérdezni, kivánjuk-e, hogy nagyságod az elkezdett 
munkában tovább menjen ? Melyre mi levelünk által, 
minekelőtte magunkat meghatároznánk, bővebb világosí-
tást kívántunk vala; nagyságod pedig méltóztatott mi 
nékünk Bessenyei úr levelét copialiter megküldeni és je-
lenteni. hogy az alatt is ujabb instantiát nyújtott közön-
séges névvel. Nagyságod levelére való válaszadásunkat 
siettetni nem lehetett, hanem már most bővebb időt 
nyervén mi magunknak meghatározására, elsőben is azt 
kívánjuk nagyságodnak jelenteni: hogy Bessenyei György 
úr búcsúzását acceptáljuk. A mi a másik dolgot nézi, 
megesmérjük ugyan nagyságodnak vallásunkhoz való szere-
tetét. buzgóságát, és azt méltó tiszteletbe és becsületbe 
tartjuk, de nem titkolhatjuk, hogy az hírünk nélkül be-
adott írásokba vagy declaratiójokban meg nem egyez-

* Gopia Litterarum Superintendeatiae Traaso-Tibiscanae. 
2* 



hetünk, és megfontolván mindeneket, nem találjuk jónak, 
hogy tovább ezen az úton passus tétetődjék. s ahhoz 
képest nagyságodat bizodalmasan kérjük, hogy a mi 
nevünkkel vagy közönséges névvel, megegyezésünk nél-
kül sem írás, sem más declaratio ne tétessék. Mely decla-
ratiónkat valamint mi a legtisztább keresztyéni indulatbul 
teszszük s jelenteni kívánjuk: úgy nagyságodnak is azt 
nz aequanimitássát reményijük, hogy minden jóra méltóz-
tatik magyarázni; minden tisztelettel maradván méltósá-
ságos Gralis úrnak nagyságodnak igaz köteles szolgái és 
az Úrban attyafiai, a Tiszántúl való superintendentiának 
külső és belső elöljárói. Debrecen die 28. novembris 1775. 

Közli: Földvári László. 

N E K R O L O G . 

S z a k á c s Mózes. 
1828—1894. 

A holtak emlékét akkor tiszteljük legméltóbban, ha 
példájokat követjük — mondja a költő. Ilyen kegyelettel 
kívánom felújítani Szakács Mózes áldott emlékét, ki a 
mult évi október 13-án Sz.-Udvarhelytt hunyta be szemeit. 

Bethfalván (Udvarhelymegyében) született 1828-ban, 
törzsgyökeres székely családból. A székely fajnak szívós-
ságát, élénk, eredeti, könnyen reagáló temperamentumát, 
természetes képességeit, mint jellemének éles vonásait, 
híven megőrizte egész életében. E jellemvonásainak kifejté-
sére, nemesítésére legelső és legnagyobb hatással a sz.-udvar-
helyi ref. kollégium volt, a melyben tanulói pályáját 1836-ban 
megkezdé. s 1852-ben (a szabadságharc ideje alatti megsza-
kítással, a mikor a könyvek mellől az ágyúk mellé állott) 
kitűnő eredménynyel be is végzé. Majd, mint már papjelölt, 
tanult még az akkor Kolozsvártt működő theol. akadémián, 
valamint a pesti theol. akadémián is; azután mint tanító 
a sz.-udvarhelyi, kolozsvári és s.-szentgyörgvi iskolákban 
szolgált, s az 1863/64-ik évben régi vágya teljesült, midőn 
a berlini egyetem hallgatója lehetett. Innen hazajőve, elő-
ször a budapesti ref. főgimnázium hívta meg segéd majd 
rendes tanárnak, s itt működött egész 1871. szeptemberéig, 
mikor visszakerült az ő kedves almamateréhez, a sz. udvar-
helyi ref. kollégiumhoz, a hol az egyházi főtanács meg-
hívása folytán a klasszika-literatúrai tanszéket foglalta el. 
Itt élte le, ez állás hű betöltésén munkabíró kora java-
részét, szinte egy negyed századon át, egész haláláig. 
Munkás erejét, lelkesedését annak az intézetnek virágoz-
tatására szentelte, a mely őt felnövelte, az életnek átadta 
s a mely e korban nálánál hívebb, hálásabb tanítványt 
nem bocsátott ki falai közül. Ez intézet szellemének, misz-
sziójának, újabbkori kiizködéseinek, nehéz vívódások kö-
zött történő fejlődésének, s mindezekben a munkás, az 
igazság erejével mindennap előretörő, a nemes idealiz-
mussal és komoly erkölcsi tartalommal gazdag kálviniz-
musnak élő, mozgó megszemélyesítője volt Szakács Mózes. 
Huszonhárom év alatt szivének minden vágya, lelkének 
minden aggodalma, reménye össze volt forrva a sz.-udvar-
helyi ref. kollégium sorsával. Gyermeki ragaszkodással, 
de elfogulatlan szemmel tekintett annak múltjára, féltő 
gonddal őrizte jelenét és aggódó lélekkel kutatta borongós 

jövőjét. S ha egyéb nem bizonyítaná, már csak ez is 
ékesszóló bizonyság volna komoly, lelkes hazafisága mel-
lett. Hogyan ? Csak úgy, hogy mint a napnak fényözöne, 
világosítá be lelkét az a nagy alapigazság, hogv a magyar 
nemzetnek, mint munkás, szabad és modern nemzetnek 
lételét, jövőjét, a nemzeti kulturának azok a kincsei biz-
tosítják, a melyeknek születésétől kezdve a magyar pro-
testantizmus leghűbb ápoló dajkája, őrizője volt a maga 
szellemében, szervezetében és intézményeiben. E hivatást 
képviseli szerinte az anyaszentegyháznak minden temploma, 
minden iskolája; ez a feladat teszi megszentelt belylyé a 
legutolsó népiskolát is, mennyivel inkább hát egy élet-
képes gimnáziumot, a mely épen a nemzetiségi hullám-
verések szélső gyűrűjében, a felekezeti ellentéteknek pedig 
közepette, a magyar nemzeti kulturának oly fontos őr-
helyén, mint Székely-Udvarhely, hirdeti a protestantizmus 
misszióját? 

Ez az alapmeggyőződés adta ajkára úgy tanításai 
alatt, mint tanácskozás közben minden szavát, ez irányí-
totta minden tettét, ez karakterizálta egész életét még a 
legjelentéktelenebb külsőségekben is. S ha én most mint 
volt tanítványa visszaemlékszem azokra az órákra, me-
lyeken a rendes pensumtól gyakran eltérő legismeretter-
jesztőbb, társadalmi vonatkozású, vagy erkölcsi tartalmú 
fejtegetéseivel, s nem egyszer az ostorozásig menő, de 
mindig jó indulatú és nevelő hatású dorgálásaival figyel-
münket, időnket elfoglalta, s a melyeket akkor éretlenebb 
észszel nem egyszer megmosolyogtunk : most komolyabb 
észszel bizonyságot teszek arról, hogy e beszédek nem 
valának haszonnélküliek, sok szava megcsendült füleink-
ben később az élet egy és más körülményei között, meg-
csendült, mint a való élet tényeivel megdönt hetetlenné 
tett igazság, sok szaváról eszünkbe jutott, hogy ezt mástól 
sohase hallottuk, csak tőle. 

Felfogásában eredeti, önálló, ítéletében alapos és 
logikus, okoskodásaiban, vitatkozásaiban mélyre pillantó, 
a lényeget tisztánlátó fő volt. A mit alkotott, azt a józan 
kritikának megtisztult és vérébe átment elvei segítségével 
tette, s azért munkája, ha nem gyors, de egész munka 
volt. Vallásossága nem színtelen, mottószerű nyilatkoza-
tokból álló komolykodás volt, mely nyilatkozatokat egy-egy 
véletlen alkalom provokál azoknál, a kik ugyan még val-
lásosoknak tartják magukat; az Ő vallásossága a mély, 
őszinte hitből, a teljes, tiszta és öntudatos istenszeretetből 
származó lelki összhang, s ez összhangnak a gyakorlati 
életben való kifejezése volt. Érezvén az individualitás 
értékét, s a lelkét betöltő hamisítatlan kálvinista szellem 
világánál megismervén az egyéniség elvének végtelen fej-
lődhetési képességét: első sorban önmagában bízott, és 
csak azután másokban. 

Nem olyan vala ő, mint a bolti kirakat, hogy a mi 
értéke van, egyszerre mind fitogtassa a világ előtt, hanem 
az alapos tudásnak, széles látkörnek és élettapasztalatnak 
megbecsülhetetlen kincseit rejté magában, mint mély tárna 
a gazdag aranyereket, s a midőn a szükség kivánta. min-
dig tudta ezeket értékesíteni, úgy hogy mindenki tanulha-
tott valamit tőle. Nem gyűlölt senkit, nem táplált, haragot 
senki ellen, csak az erkölcsi feslettségét, a nagy hangú, de 
üres fejű hencegést ostorozta kíméletlenül. Mindig a mások 
gondját hordozta lelkén; lelkiismeretessége pihenni sem 
engedte, pihenése abból állott, hogy egyik kötelesség terheit 
a másikéival feledtette. Hogy az élet sokoldalú kötelességeit 
ismerte, s azokat mint családapa, mint tanár, mint jóbarát, 
mint társadalmi munkát és mint egyháztag híven betöltötte: 
e mellett tanúskodik az a köztisztelet és becsülés, a melv 
őt egész életében körülvette, s a közélet nem egy viszo-
nyában a jók központjává tette. Ellenfelei voltak, lehettek 
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a tanügy s a közélet kérdései körül, hisz ez nem is lehet 
másként az individualitás jogánál és szabadságánál fogva, 
de ellensége, a ki jóakaratát, lelkiismeretességét ne méltá-
nyolta volna, nem volt senki. Van-e a ki el ne ismerné, 
hogy ilyen jellem áldás, követendő példánykép környeze-
tére? s van-e, a ki tagadná, hogy ilyen jellemekre van 
szüksége a mi nemzeti társadalmunknak, s annál nagyobb 
szüksége, a minél kevesebb van ilyen. 

A mely intézet ilyen munkást tudott magának ne-
velni, az megérdemelte, hogy ez egy élet munkáját annak 
előhaladására szentelje; és a mely intézetet egy ilyen hű 
és igaz munkás gondja, szeretete vette körül, s óvta ön-
magát emésztő féltékenységgel éjjel-nappal: az méltó még 
bizonyára sok nemes élet munkás szeretetére, a jók elis-
merésére, s a jövő áldásaiért, erkölcsi diadaláért dobogó 
szívek áldozatára. . . 0 elment, de szelleme itt maradt, 
él, lelke tovább munkál azokban, kik övéi valának; azt 
a szellemet, melyet gyermek-ifjú korában az udvarhelyi 
almamatertől nyert, mint hű sáfár a talentumokat, meg-
sokasítva adja vissza annak az édes anyának, a mely 
legigazabb fiát, munkását siratja benne. Ez a szellem volt 
éltető levegője, fentartó tápláléka, védelmező ereje évszá-
zakra terjedő életében a sz.-udvarhelyi ref. kollégiumnak. 
E szellem tiszta fénye ott ragyog ma is az intézet fölött, 
s hogy azt ma a magyar nemzeti kultura és magyar 
kálvinizmus virágzó mezőin őrködök tisztán látják, a tisz-
telet és elismerés szavával említik: ez sok részben Szakács 
Mózesnek, mint e szellem legkarakterisztikusabb és leg-
szívósabb képviselőjének köszönhető. E szellem fénye 
messze túl világít a székely bércek övezte Küküllő szűk 
völgyén, hatalmas sugaraival nemcsak az erdélyi részek, 
de az egész magyar haza vidékein láthatóvá teszi nö-
veltjeiben ama jelszavakat, a melyek az udvarhelyi kol-
légium egyszerű falait, mint drága kövek a királyi koro-
nát. féltett kincsesé emelik; e fénylő szavak: munkásság, 
jellem, kötelességtudás, vallásosság, hazaszeretet. Ez az a 
biztos tőkéje az udvarhelyi kollégiumnak, melyet minél 
inkább használnak, annál gyorsabban és biztosabban 
gyarapodik, a mely szilárd fundamentuma neki a jövő 
áramlataival szemben is. 

Zayzon János, 
erzsébetvárosi lelkész. 

I R O D A L O M . 

** Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mel-
lékeinek reformációja. Irta Földvári László vác-hartyáni 
ev. ref. lelkész Ajánlva Szász Károly dunamelléki püspök-
nek. Szegedi K. 1. arcképével. Nagy 8-ad rét, 222 lap, 
ára 2 frt, kapható Hornyánszky V. könyvkereskedésében 
Budapest. — A becses egyháztörténelmi biográfia bizonyos 
tekintetben a dunamelléki egyházkerület XVI. századbeli 
monográfiája is. Négy főrészre osztva szól Szegedi tanulói 
pályájáról (1505—1545), tiszamelléki működéséről (1545— 
1582), dunántúti működéséről (1552—1563) és alsó-duna-
melléki működéséről (1563 — 1572). A nagy szorgalommal, 
eredeti források nyomán készült munkára előre is felhív-
juk olvasóközönségünk s különösen a dunamellékiek pár-
toló figyelmét. Szakszerű ismertetéséről gondoskodtunk. 

** A Gyakorlati Biblia-Magyarázatok című szak-
folyóiratból Garző Gyula gyomai lelkipásztor szerkesz-

tésében és kiadásában megjelent a nov.-decemberi füzet 
melyben 19 magyarázatban Korén Pál békés-csabai ev. 
lelkész magyarázza a Zsidókhoz írt levél két első részét 
a 18-ig versig. Széleskörű tanulmány alapján, nagy szor-
galommal, a bibliai orthodoxia szellemében készült magvas 
magyarázatok. — A folyóirat ezzel a füzettel zárta a 
maga 14-ik évfolyamát s jövőre 15-ik évfolyamába lép. 
Előfizetési ára egész évre 4 frt, de részletenként is be-
küldhető a szerkesztő-kiadóhoz Gyomára. Hasznos vállalat, 
méltó a pártolásra. 

** Székfoglaló egyházi beszéd. I. Kor. 2: 2 alap-
ján a madison-utcai angol templomban, Cleveland váro-
sában 1894. nov. 4-én tartotta Harsányt Sándor ev. ref. 
missziói lelkész. Ajánlva Balogh Ferenc theol. tanárnak. 
Kapható Debrecenben Csáthy Ferenc könyvkereskedésé-
ben. Ára 10 kr. Bibliás szellemű és lendületes beszéd, 
melvlyel a turkevei lelkész lelkészfia az amerikai Cleve-
landban alakult magyar ref. gyülekezetben, mint a gyü-
lekezet első rendes lelkipásztora a maga székét elfoglalta. 

** A Protestáns Szemle 10-ik füzete Kenesscy 
Béla, illetőleg helyettese dr. Szabó Aladár szerkesztésében 
megjelent. Van benne két értekezés; egyik: A kuruc köl-
tészetről szól prot. szempontból és Kiss Ferenc földesi 
lelkész írta; másikban Stromp László fejezi be szép ta-
nulmányát 11. Pilárik István életéről. Az irodalmi szemlé-
ben a hazai és külföldi irodalom néhány terméke van 
ismertetve. A társulati ügyek rovatábnn a közgyűlés 
jegyzőkönyve, a titkár jelentése, a társulat 1893-ik évi 
pénztári kimutatása és vagyonkimutatása olvasható. 

** Krisztus az én életem című egyházi beszéd-
gyűjteményből, melyet Zábrák Dénes soproni ev. lelkész 
írt és 5—6 íves havi füzetekben Hornyánszkynál ad ki, 
megjelent a 11-ik füzet, melyben hét prédikáció van és 
pedig karácsony utáni vasárnapra, ó-év estéjére, új-esz-
t.endőre (2), újév utáni vasárnapra, vízkereszt-ünnepére s 
vízkereszt utáni első vasárnapra. A beszédeket bibliás szel-
lem, világos fejtegetés, egyszerű irály jellemzik. Előfizetési 
ára egy füzetnek 50 kr., az első kötetnek 2 frt 50 kr., a 
Il-iknak 2 frt, az egész évfolyamnak 4 frt 50 kr. Az elő-
fizetési pénzek a szerkesztő-kiadóhoz Sopronba küldendők. 

** Emléklapok. Erdélyi János nagvkaposi emlék-
táblájának leleplezése alkalmából, az irónak és szülőházá-
nak képével kiadja a * Sárospataki Lapok*. Ára 30 kr. 
A tiszta jövedelemből a sárospataki »Erdélyi Kör«-ben 
»Erdélyi János pályadíj« alapíttatik. A 38 lapra terjedő 
csinos füzetkében közölve van Lévai) József »Erdélyi J. 
emléklapja* című lendületes költeménye, Szinyei Gerzson 
magvas emlékbeszéde, Ballagi Géza beszéde az Akadémia 
nevében, Lé.vay J. beszéde a Kisfaludy-társaság nevében. 
Eszterhay Sándor beszéde a város nevében s végül le 
van írva röviden a nagvkaposi emlékünnep története. 

** A magyar írók élete és munkái című füzetes 
vállalatból, melyet a magyar tud. Akadémia megbízásából 
Szinnyei József írt, megjelent a IV. kötet 1-ső füzete. 
Ebben a Gyalai-Gyulai nevek közé eső írók életrajza és 
munkái jegyzéke olvasható. Ismertetve vannak a Gyaló-
kay-ak, Gyárfások, Gyarmathy-ak, Gyertvánffy-ak, Gyön-
gyösiek. Gvőrffy-ek, Gvörgy-ök (Aladár és Endre) Gvőrv-ek 
(Ilona, Lajos, Vilmos), Gyulay-ak (Béla. Pál, Lajos stb.). 



A pótlékkötettel együtt 10 kötetre terjedő munka negyed-
évenként ötíves füzetekben jelenik meg s az eddig kiadott 
29 tüzet 6914 életrajzot foglal magában. Egy-egy füzet 
ára 50 kr.. megrendelhető Hornyánszky Viktor akadémiai 
könyvkereskedésében. 

** A »Kalászok az élet kenyeréhez« cimű egy-
házi beszédgyűjtemény előfizetőihez. Lelkésztársaink nagy 
többsége drágának találta a »Kalászok« árát, a kiadó 
pedig, minthogy írói honoráriumot is fizetett, olcsóbban 
nem adhatja: ennek folytán a gyűjtemény további kiadá-
sát beszüntetjük. A kiknek kézirataik vannak a szerkesztő-
ségnél, rendelkezzenek velők. Budapest. 1895. évi január 
hó 2-dikán, a Szerkesztők. 

E G Y H Á Z . 

Személyi hírek. A szilágysomlyói tekintélyes egy-
házközség decemb. 27-én a szavazatok nagy többségével 
Gáspár István budapesti segédlelkészt. Szász Károly püs-
pök káplánját választotta rendes lelkipásztorává. A tehet-
séges fiatal lelkipásztornak, kit e Lap olvasói s a hazai 
közönség magvas tolláról előnyösen ismernek, melegen 
gratulálunk s a nyert szép munkamezőn kifejtendő lelki-
pásztori munkájára Isten áldását kérjük. — A hódmező-
vásárhelyi ref. egyház főgondnokává. a napokban meg-
ejtett tisztújítás alkalmával Bak>a Lajos, a város polgár-
mestere választatott meg. 

Egyházi viszonyok rendezése Horvátország-
ban. A horvát tartomány-gyűlésen a budgettárgyalás al-
kalmával szóba jött az egyházpolitikai új helyzet is, me-
lyet a magyar egyházpolitikai javaslatok szentesítése ott 
teremtett s melynek folytán a különböző vallásfelekeze-
tünk jogviszonyait sürgősen rendezni kell. A felekezeti 
jogviszonyokat Horvátországban a pápai kúria és az 
osztrák császár között még az abszolutizmus idejében, 
1855-ben kötött konkordátum szabályozza. A Magyar-
országgal való kiegyezés az abszolutizmus minden alko-
tását halomra döndötte s inaugurálta az alkotmányt, mely 
Horvátországnak vallás- és közoktatási ügyekben ép oly 
autonomiát biztosít, mint az igazság- és a belügyekben. 
Vallási ügyekben tehát Horvátországnak szabad keze van 
s így felekezeti ügyeit tetszése szerint, Magyarországra és 
Ausztriára való tekintet nélkül, szabályozhatja. A tényleges 
viszonyok Horvátországban a házasságjog állami szabá-
lyozását is eléggé indokolják. A konkubinátusok nagyon 
el vannak terjedve, az áttérési és vegyes házassági ügy 
szabályozásra vár, az elkeresztelések s az ebből folyó 
felekezeti villongások ott is napirenden vannak. Ennélfogva 
a bán a tartománygyűlésen azt a kötelező Ígéretet tette, 
hogy a kormány az összes vallásfelekezetek egyenjogúsá-
gának elvén alapuló törvényt fog benyújtani. Ez a sza-
bályozás közvetlenül fogja érinteni az anyaország minden 
keresztyén egyházát, az egyetemes ref. és ág. ev. egyhá-
zakat is, melyeknek tudvalevőleg számos régi gyülekezetük 
és több újabb keletű missziói egyházuk van Horvát-
Szlavonország területén. — De még egy más körülményre 
is figyelemmel kell lenni. Magyarországon kihirdették a 
polgári házasságról szóló törvényt, Horvátországban nem. 
Az itt lakó magyarok tehát joggal követelik, hogy rájuk 
a magyar, ne pedig a horvát törvények alkalmaztassanak. 
Méltányosságból ezt nem is fogják nekik megtagadni, s 

ennek a révén a polgári házasság valószínűleg nem so-
kára át lesz ültetve Horvátországba. 

Vallásos összejövetelek tartásáról értesülünk Gyo-
máról, hol egész télen át rendszeresen megtartattak a val-
lásos estélyek; H.-MezÖ-Vásárhelyről, hol minden vasárnap 
d. u. vannak vallásos felolvasások stb. Körmenden az egy-
ház buzgó fiatal lelkésze, Fülöp József, dec 23-án szintén 
tartott vallásos estélyt és pedig kiváló szép sikerrel. A 
gyülekezeti énekkar éneke után Fülöp József tartott fel-
olvasást az ünnepekről: néhány iskolás gyermek vallásos 
és hazafias költeményt szavalt; közben a lelkész felolvasta 
Talmage amerikai lelkésznek Kossuth halála alkalmából 
tartott hatalmas prédikációját; végül az énekkar énekelt. 
jBudapesten a holdutcai, zuglói, hudai és az erzsébetkörúti 
helyiségekben szintén megtartattak a szokásos vallásos 
összejövetelek. 

Az »Őrálló« Budapesten napilappá készül átala-
kulni. Szerkesztő-tulajdonosa, dr. Bartha Béla e végett 
aláírási felhívást bocsátott ki. A Budapesti Hirlap és Pesti 
Hirlap alakjában, évi 14 frtos előfizetéssel, politikai pár-
toktól függetlenül, protestáns szellemben kiván hatást 
gyakorolni az erkölcsökre, az Ízlésre, a társadalomra és 
a politikára. E szép cél pártolására minden lehetőt meg 
kell tennünk, Napilapra minden művelt embernek szük-
sége van. Ha a két prot. egyház papjai, tanítói, gondno-
kai és művelt presbyterei. kik napilapot járatnak, egysze-
rűen az »Őrálló «-ra fizetnek elő, akkor a lap fennállását 
biztosító 7—8 ezer előfizető hamar együtt lesz, Bartha 
február havában a fővárosba költözhet s a protestáns 
érdekek a napi sajtóban méltó képviseletet nyernek. Ha 
komolyan akarjuk, akkor most kell akarnunk, mikor talál-
kozott egy arra hivatott ember, ki állását s egész erejét 
kész a nagy célért kockáztatni. Az aláírások dr. Bartha 
Béla jogtanár nevére január végéig Sárospatakra küldendők. 

'r'% Népszerű vallásos iratok raktára Debrecen-
ben A mult napokban a Hornyánszky-cégnek egy meg-
bízottja járt Debrecenben és a népszerű vallásos iratok-
nak, első sorban a »Magyar Prot. Irodalmi Társaság« 
kiadványainak egy raktárát létesítette ott Gsurka István 
tanítónál. E körülményre a helyi lapok útján Csiky Lajos 
theol. tanár meleg hangú sorokban hívta fel a város közön-
ségének figyelmét s mint a jelek mutatják, nem is hasz-
talanul. Maga a város jár elől jó példával és polgármes-
terének buzgólkodása folytán népkönyvtárak szervezését 
vette foganatba, melyekből természetesen a Magyar Prot. 
Irodalmi Társaság, valamint az ügybuzgó Hornyánszky 
Viktor prot. népszerű vallásos kiadványai sem hiányoz-
hatnak. Ideje volna, hogy mindenfelé alakíttatnának ilyen 
népkönyvtárak. Az említett népszerű vallásos iratok s a 
majdan ezeket követők sorozata oly olcsók, hogy bár-
melyik egyház vagy község megszerezheti. 

Egyházközségi választások Debrecenben. A leg-
nagyobb magyar református egyházban Debrecenben két 
napig tartó szavazással egy főgondnokot, huszonöt presby-
tert és 226 egyházközségi közgyűlési tagot választottak. 
Főgondnokká (s egyszersmind a kollégiumnak is gondno-



kává) százados debreceni gyakorlat szerint ismét a polgár-
mestert, Simonffy Imrét választották meg egyhangúlag. 
Az új presbyterek között vannak: Degenfeld gróf főispán, 
Puky táblai elnök, Kola János királyi tanácsos ügyvédi 
kamarai elnök, Békéssy Péter, Rigó Ferenc nagybirtoko-
sok stb. — Benső örömmel regisztráljuk a lefolyt válasz-
tásból azt az örvendetes tényt, hogy most már nem poli-
tikai pártállás szerint választattak a presbyterek. A »pártos* 
presbyterek sok nagy egyházunk belső békéjét zavarták 
meg az utolsó 10—20 év alatt. Vajha minden választásnál 
főként azt néznék a választók: jó keresztyén-e a jelölt. 
Mert ez a fő az Isten országában. 

Budapesti egyházi statisztika. Budapesti ref. 
egyházközségünkben, mely Ó-Buda kivételével egy gyüle-
hezetet alkot s lélekszáma 36—38 ezeret tesz, a mult 
1894-ik évben született 806 fiú-, 650 leánygyermek, 
összesen 1456 egyén; meghalt 535 férfi, 404 nő, összesen 
939 egyén, a születés általi szaporodás tehát 517- Áttért 
hozzánk 159, kitért tőlünk 41, izraelita megkereszteltetett 21; 
az ez úton való szaporodás 139, az összes szaporodás 
tehát 659 lélek. Házasságra lépett 542 pár, konfirmáltatott 
216 egyén. 

A clevelandi magyar ref. egyházban érdekes 
vendég fordult meg. Seargtn persa ref. lelkész, a ki Har-
sányi lelkész engedelmével dec. 9-én a persa szokás sze-
rinti istenitiszteletet tartott angol és francia nyelven. — 
Seargin francia nyelvű imáját Harsányi, angol prédiká-
cióját pedig Jurányi lelkész tolmácsolta a templomot zsú-
folásig megtöltött magyar közönségnek. 

I S K O L A . 

»Promocio sub auspiciis regis«. A budapesti 
tudományegyetem fakultásai most foglalkoznak a »Promo-
cio sub auspiciis regis« kérdésével. Az egyetemi tanács 
tudvalevőleg az egyetem színvonalának emelése végett el-
határozta, hogy meghonosítja a »sub auspiciis regis*, fel-
avatást, a mely a bécsi egyetemen már régóta divik. Az 
egyetem legkitűnőbb tanulóját, a ki minden vizsgáját ki-
tüntetéssel teszi le, ezentúl a király nevében avatjak dok-
torrá s az illető ő felségetői emléktárgyat is kap. A szer-
tartást az egyetemi tanacs már kidolgozta s ha a karok 
is hozzájáruinak, jóváhagyás végett fölterjesztik a köz-
oktatásügyi miniszterhez. 

A tanítók országos bizottsága Budapesten de-
cember 26-án nagygyűlést tartott, melyen a vidékről is 
elég szép számmál voltak jelen. A gyűlésnek legelső és 
legtöbb tárgya volt a nyugdíj ügyében a minisztériumhoz 
benyújtandó memorándum. Ezt Kiss Sándor kornádi tanító 
szerkesztette meg. A memorándum igen nagy terjedelmű 
s kiterjed a legapróbb részletekre is. Az egyes pontokra 
vonatkozó megjegyzések fölött élénk vita keletkezett. Az 
elnök bemutatta továbbá a debreceni gyűlésen tárgyalt s 
azóta elkészíteti kérvényeket, melyek benyújtásával az 
elnökséget bizták meg. Hosszabb vita volt a kérdés fölött, 
hogy a tornaversenyeket kiterjesszék-e a népoktatási inté-
zetekre is. Hosszabb vita után kimondták, hogy a tárgy 
még nincs kellőleg előkészítve s megbízták az elnököt, 
hogy kééje be a tanító egyesületek véleményét. Egyúttal 
kérést terjesztettek a miniszter elé, hogy a játékok és 

tornaügy tanulmányozására a tanítók közül is küldjön ki 
néhányat külföldre. Az országos bizottságnak a millen-
niumi kiállításon való részvétele tárgyában Peres Sándor 
tett előterjesztést, bemutatván azokat a pontokat, a me-
lyekre nézve a vidéki egyesületekhez kérdés intéztetvén, 
azok alapján a tanító-egyesületek története megírható legyen. 
Erre 2000 forint államsegélyt kérnek. 

Országos tanügyi kongresszus. A következő fel-
világosítást kaptuk: Tekintetes Szerkesztő ür! A »Prot. 
Egyházi és Iskolai. Lap«-nak december 27-én megjelent 
52. száma egész terjedelmében közli az »Országos egye-
temes tanügyi kongresszus* előkészítő bizottságának fel-
hívását, tanujeleül azon mély érdeklődésnek, a melylyel ez 
a kiváló prot. közlöny múltjához és programmjához híven 
a felmerült tanügyi mozgalmat felkarolta. Az érdeklődés 
kifolyásának tekintem a tisztelt Szerkesztő úrnak a fel-
híváshoz fűzött ezen megjegyzését is: »Sajnos, hogy 
oly tekintélyes tanügyi és tanügyirodalmi egyesületek, mint 
pl. a tiszántúli ref. tanáregyesület és a sárospataki irodalmi 
kör. nincsenek képviselve az előkészítő bizottságban*. 
Engedje meg nekem, mint az előkészítő bizottság titkárá-
nak, erre nézve azon felvilágosítással szolgálnom, hogy 
az 1894. évi pünkösdi értekezlet határozata szerint az 
előkészítő bizottság csak a fővárosi tantérfiakból és az 
orszayos köznevelesi egyesületek vezetőiből volt megal-
kotandó. így került a bizottságba a vidékről Józsa Pál is, 
a ref. tanítók országos egyesületének elnöke; másrészt 
ezért nem választották be a sarospataki irodalmi kör és 
a tiszántúli ref. tanáregyesület elnökeit és tisztviselőit. Az 
előkészítő bizottság vagy ennek osztályai havonként eset-
leg hetenként fogják gyűléseiket tartani, nem volt tehát 
kívánatos és célszerű a vidékén lakó tanítóférfiakat a 
gyülekezetekre való gyakori utazgatásokkal terhelni. 
Különben az előkészítőbizottság közvetlen feladata a 
tavaszszal tartandó szervező gyűlést előkészíteni, a mely 
mar országos alapon fog létesülni. Reméljük, hogy e gyű-
lésen tisztelhetni fogják a szóban levő tekintélyes protes-
táns testületek küldötteit is. Budapest, 1894. december 30. 
Kiváló tisztelettel Nagy László az előkészítő-bizottság 
titkára. 

A tanítóképző-intézeti tanárok orsz. egyesülete 
dec. 27-én ülést tartott, melyre a vidéki tagok közül is 
számosan megjelentek. Számos fontos ügy került szóba, 
így a millenniumi egyetemi tanügyi kongresszus, melyre 
nézve kimondták, hogy a kongresszus idején közgyűlést 
fognak tartani s oda fognak hatni, hogy a kongresszuson 
minél több tanítóképző tanár vegyen részt. Dezső Lajos 
sárospataki tanár azt indítványozta, hogy ezentúl a tanítók 
képesítése országos vizsgáló bizottságok elŐLt történjék, 
azért, hogy a tanítóképzés színvonala emelkedjék s az 
állam érdekei is megóvassanak. A választmány elvben 
hozzájárult az indítványhoz s kimondotta, hogy nem csupán 
a tanítóképesítés, de az egész tanítóképzésre nézve meg-
indítja a törvény módosítását célzó mozgalmat. Az új tör-
vény tervezetének kidolgozására György Aladárt kérték 
fel. Komáromy Lajos indítványára felkérik a kormányt, 
készíttessen vezérkönyvet, mely részletesen feltünteti, mikép 
kell a magyar nyelvet a nem magyar ajkú iskolákban 
tanítani. Több tagot is felkérnek e fontos kérdés tanul-
mányozására, köztük Krausz Sándort (Temesvár) és Láng 
Mihályt (Eperjes). Végül a tantervnek már évek óta húzódó 
ügyével foglalkoztak s elhatározták, hogy sürgető kérelmet 
intéznek a közoktatási minisztériumhoz. 

A pozsonyi evang. főgimnázium államsegélye 
a napokban nyert megoldást. Klamarik János miniszteri 
tanácsos az állam képviseletében az iskolafentartó testü-
letével ideiglenesen megkötötte a szerződest, melynek ér-



leimében a pozsonyi liceum részére 130 ezer forintos új 
épületet emelnek, mihez az állam 80 ezer frt segélylyel 
járul, a liceum fentartásához pedig 16 ezer frt évi segélyt 
ad az állam, minek fejében négy tanár kinevezését ve-
szi át. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Somogyi Rudolf temetése nagy részvéttel ment 

végbe december 27-én Budapesten a vámház-körút 10. sz. 
házból. Az érdemes tanférfiú ravatalát nagyszámú és dí-
szes közönség állta körül; ott voltak többen az egyház-
tanácsból, a főgimnázium igazgatótanácsából, a természet-
tudományi társulat választmányából, a theol. akadémia 
tanári karából, a főgimnáziám felsőbb osztályú tanulóiból, 
s többen a volt tanítványok közül. A főgimnázium tanári 
kara testületileg vett részt a végtisztességtételen. A koszo-
rúkkal borított koporsó felett Szász Károly püspök tartott 
az elhunytat találólag jellemző magvas beszédet és kenetes 
imát; líacziány Géza főgimnáziumi tanár pedig a tanári 
kar és a tanulóifjúság nevében vett szívreható búcsút az 
elhunyttól. A hatlovas gyászhintóra helyezett koporsót 
aztán kivitték az újpesti családi sírboltba, hol Mádi Lajos 
lelkész beszéde s imája után Laki Dániel főgimnáziumi 
tanár mondott az elhunytnak ulolsó Istenhozzádot. Béke 
hamvaira! 

f Csipkay Jánosné szül. Kenessey Jolán asszony. 
Kenessev Béla és Kálmán nővére, dec. 24-én Zsarnocán? 

hosszas és kínos szenvedés után, élete 26-ik évében el-
hunyt. Férje, három kiskorú árvája, édes anyja, testvérei 
és nagy kiterjedésű család gyászolják a kedves fiatal asz-
szony kora halálát. Áldás emlékére! 

f Szántó Gábor bodméri lelkész dec. 28-án Bod-
méron a Meidinger-kályha áldozata lőn. Az agg lelkész a 
nevezett nap délutánján, miután neje egy rokona lakodal-
mán Lepsényben időzött, egészen magára maradva, szobá-
jába bezárkózott. Estefelé a szolgálója be akart menni 
hozzája, zörgetett, zajt ütött, de hiába, az ajtó csak nem 
nyilt föl. A fellármázott községi és egyházi elöljáróság a 
feltört ajtón át behatolva, az öreg lelkipásztort íróasztala 
előtt ülve, halva találta. A Meidinger-kályha egyik hibás 
csövén a szobába visszaverődött széngáz fojtotta meg a 
szegény öreg lelkészt. Temetése nagy részvéttel ment 
végbe. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Római kath. püspökök tanácskozmánya volt 

dec. 19-én a hercegprímás budavári palotájában. Schlauch, 
Pável és Dulánszky kivételével mind ott voltak a megyés 
püspökök és Vaszary K. elnöklete alatt tíz órától három-
negyedkettőig tanácskoztak. Sem a tanácskozásnak, sem 
tárgyairól, sem eredményéről nem adtak ki sem hivatalos 
sem magán jelentést. A M. Á. azonban a következőket 

jelenti a konferenciáról. A püspöki kar tanácskozása az 
egyházpolitikai helyzet mai alakjában nem véli elérke-
zettnek az időt, hogy a polgári házasság ügyében meg-
adja utasításait, mivel sem a házassági peres eljárás kodi-
fikálva nincsen, sem a kormány végrehajtási utasításait 
nem ismeri. Ennélfogva bizottság küldetett ki a váradi 
biboros püspök ő eminenciája elnöklete alatt, mely újólag 
áttanulmányozva a törvényt és a végrehajtására szolgáló 
intézkedéseket, megtegye javaslatait. A politikai szervez-
kedéssel a püspöki kar nem foglalkozott, megvárni óhajt-
ván, hogy előbb a néppárt megalakuljon, de a püspökök 
egyenkint részt fognak venni a katholicizmus politikai 
szervezésében. 

* A vallások statisztikájából. A földön élő mint-
egy 1475 millió ember közül a keresztyének száma 450 
millió, a nem-keresztyéneké^l025 millió. A keresztyének 
közül római és gör. kath. 210 millió, prot. 150 millió, gör. 
keleti 90 millió. A nem-keresztyének között van 8 millió 
zsidó, 200 millió mohamedánus, 200 millió brahmanista, 
500 millió buddhista és mintegy 117 millió másféle pogány. 
Keresztyének és nem keresztyének, ez utóbbiak közül 
különösen a buddhisták nagyon sok felekezetre vannak 
oszolva. 

* Az egyházak£szaporodási viszonyaira érdekes 
világot vetnek Warneck egyházi statisztikusnak következő 
összeállításai. 

A. Európa lakói közül volt: 
1786-ban 1886-ban 

Protestáns 37 millió 85 millió 
Római kathol. 80 » 154 » 
Görög keleti 40 » 83 millió. A protest. 
Európa szaporodása tehát 2-30-os, a római katholikusoké 
192-os, a görög keletié 2-07-os. 

B. Eszakamerika lakói közül volt: 

1786-ban 
Portestáns 2.700.000 
Római kath. 1.190.000 

1886-ban 
47.000,000 
19.000,000. 

C. Európa, Észak- és Dél-Amerika lakói közt: 
1786-ban 1886-ban 

Protestáns 39.700,000 134.500.000 
Róm. kath. 110.190,000 201.000,000. Eszer in t 

a jelzett száz esztendő alatt Európa és Amerika protes-
táns lakói 3 36 szor akkorára és Amerika római kath. 
lakosai pedig 1'81-szer akkorára szaporodtak. A protes-
tánsok szaporodása a római katholikusokéhoz viszonyítva 
csaknem kétszer akkora. 

P á l y á z a t . 
Az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegyébe kebele-

zett keő-i egyház lelkészi állása változás folytán meg-
ürülvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme hivatalos felszámítás 
szerint 1100 frt s így az egyház III-ad osztályú. 

Pályázni szándékozók kellőleg felszerelt kérvényei-
ket 1895. március hó 1-éig Szabó Péter esperes úrhoz 
(Piros, Bácsm,) küldjék be. 

Budapest, 1894. december hó 31-én. 
Szász Károly, 

1 — 2 d u n a m e l l é k i ref . p ü s p ö k . 

H0KNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Harmincnyolcadik évfolyam. 2-dik szám. Budapest, 1895. január 10. 

D R O T E S T Á N S 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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A három új egyházpolitikai törvényről. 
Ezen cikkben ismertetni óhajtom röviden a három 

új egyházpolitikai törvényt, feltüntetvén azoknak általános 
tartalmát, s egyes intézkedésükre egyházi, vagy, ha úgy 
tetszik, vallás-erkölcsi szempontból némi észrevételeket 
tevén. 

I. 
A polgári házasságról, vagy hivatalos nevén, »a 

házassági jogról* szóló, 189Í-. évi XXXI. törvénycikk 
10 fejezetben 150 §-t foglal magába. A fejezetek címei 
következők: I. Eljegyzés. II. Házassági akadályok. III. A 
házasságkötés. IV. A hazasság érvénytelensége. V. A há-
zasság megszűnése. VI. Ágytól és asztaltól való elválás. 
VII. Külföldön kötött házasságok és a külföldiek házassága. 
VIII. Büntető határozatok. IX. Vegyes határozatok. X. Per-
határozatok. 

Ezen törvény (148. §.) a kihirdetés napjától számí-
tott egy év alatt lép hatályba, de a minisztérium ezen 
egy év letelte előtt is rendelettel hatályba léptetheti. A 
királyi szentesítést 1894. évi december hó 9-én nyerte 
ezen törvény, kihirdettetett pedig az »Országos Törvény-
tára-bán az 1894. évi december hó 18-án. 

Ha már figyelemmel áttanulmányozzuk ezen egész 
törvényt, nem találunk abban egyetlenegy olyan para-
graphust, vagy tételt sem, mely ellen egyházi, vagy vallás-
erkölcsi szempontból komoly s tárgyilagos észrevételt, ki-
fogást lehetne tenni. A mit mégis kifogásolunk benne, az 
az egyházat s a valláserkölcsi elveket nem sérti. 

Dr. Hodge Károly, amerikai hírneves hittanár Prince-
tonban, három hatalmas kötetben kiadott »Systematic 
Theology* című dogmatikai műve harmadik kötetében a 
házasságról értekezvén, a mű 1876-ik évi kiadásának 
368—421. lapjain, tömör vonásokban fejtegeti, hogy a 
házasság isteni, de egyszersmind polgári intézmény. Nem 
hiszem, hogy fölösleges munkát végeznék, ha a polgári 
házasságnak mintegy apologiája gyanánt lefordítom a ne-
vezett mű azon szakaszát, melyben szerző a házasságnak, 
mint polgári intézménynek lényegét tünteti elő. Hiszen 
épen dogmatikai szempontból ellenezték sokan a polgári 
házasság behozatalát, s körünkben is lehetnek elegen, 

kiknek e tekintetben való aggályait, lelkiismereti skrupu-
lozitását kívánatos lehet egy világhírű református dogma-
tikusnak felfogásával állítani szembe. 

Hodgenalc ide vonatkozó fejtegetése következő: 
*Ha az ember, mint Istennek szolgája, arra van 

kötelezve, hogy az ő igéjét hite és életfolytatása szabá-
lyozójává tegye, és ez összeegyeztető azzal, hogy mint az 
állam szolgája, annak törvényeinek engedelmeskedjék: akkor 
azon tény nyel, hogy a házasság isteni rendelés, nem össze-
egyeztethetetlen, hogy az, más szempontból, polgári intéz 
ménynek is tekintessék. Annyira be van az bonyolódva az 
emberek társadalmi és polgári összeköttetéseibe, hogy szük-
ségképen az állam ismérve alá jő. Polgári intézmény tehát 
az, (l.) a mennyiben az állam elismeri és sürgeti, mint 
meglevő és lenni kellő intézményt. (2.) Polgári kötelessé-
geket ró az az emberekre, melyeket az államnak van joga 
tőlük megkövetelni. A férj például kötelezve van eltartani 
feleségét s polgári törvény szorítja őt ezen kötelessége telje-
sítésére. (3.) A házasság jogokat is állapít meg, mindkét 
részről, a vagyonhoz és a házasságban született gyerme-
keknek igényeket biztosít szüleik vagyonához. A vagyonra 
vonatkozó mindezen kérdések minden jog szerint a pol-
gári törvény ellenőrzése alá tartoznak. Több országban 
nemcsak vagyon, hanem rang, cím és politikai elő-
jogok is vannak összekötve a házasság kérdésével. (4.) Az 
államnak, mint ezen jogok őrének, hatáskörébe tartozik 
tehát annak a megállapítása, hogy mely házasságok a 
törvényesek és melyek a törvénytelenek, hogy miképen 
kell a házassági szerződést ünnepélyessé és érvényessé 
tenni és hogy mik lesznek annak törvényes következmé-
nyei. A keresztyének kötelesek mindezen törvényeknek 
engedelmeskedni, a mennyiben ezen engedelmességet jó 
lelkiismeretükkel meg lehet egyeztetniük. 

Az államnak mindezen dolgokban való törvényszerű 
hatalmát Istennek kijelentett akarata korlátozza. Semmit 
sem tehet az házassági akadálylyá, a mit a szentírás nem 
nyilatkoztat ki azon szövetség korlátja gyanánt. Semmit 
sem tehet az a házassági szerződés felbontásának föl-
tételévé, a mit nem a szentírás tesz az elválás szilárd 
alapjává. És az állam semmi mással, hanem csak polgári 
büntetéssel sújthatja a házasságra vonatkozó törvényei 
ellen elkövetett sérelmet. Ez csak annyit tesz, hogy egy 
keresztyén kormány köteles tiszteletben tartani a nép lelki-
ismereti meggyőződéseit. A polgári és vallásos szabadság 
elveinek megsértése az az állam részéről, ha a maga 
akaratát Isten akarata felibe állítja. És bármilyen vilá-
gosnak látszik is ez az elv, mégis folyton figyelmen 
kívül hagyja azt csaknem minden keresztyén nemzet, 



legyen bár katholikus vagy protestáns. Angolországban 
például most is fennáll a törvény, hogy a királyi család-
nak egyetlenegy tagja sem köthet házasságot az uralkodó 
fejedelem beleegyezése nélkül. Ha ez semmi többet nem 
jelentene, hanem csak annyit, hogy a királyi családnak 
minden így házasuló tagja eljátsza maga és gyermekei 
részére a korona öröklésére vonatkozó minden jogát: 
akkor a dolog egészen rendben volna. De a törvény valódi 
értelme az. hogy az olyan házasság semmis és érvény-
telen ; hogy a különben minden törvény szerint egybekelt 
felek és a kiket Isten kötött együvé, mint férjet és fele-
séget, nem férj és feleség. Ez pedig nem más, mint hogy 
az ember törvényét nyilt összeütközésbe hozzák Isten 
törvényével és az emberit felibe teszik az isteninek. Porosz-
országban a hadsereg egy alárendelt tisztje nem házasod-
hatik meg parancsnokának beleegyezése nélkül. Ha azon 
beleegyezés nélkül házasodnék meg, ám jó: tegye le tiszti 
rangját; de azt mondani, hogy az ő felesége nem feleség,, 
az nemcsak méltánytalan dolog, hanem egyszersmind ret-
tentő igazságtalanság és kegyetlenség. Angolországban, 
egészen az utóbbi évekig, egyetlen házasság sem volt 
érvényes, ha azt nem a templomban, a kanonikus órák 
alatt, a papi rendhez tartozó férfi szentelte meg. Ennek 
a törvénynek különösen az volt a célja, hogy az örökös 
nőket oltalmazza a vagyon-vadászok álnokságaitól. Helyes 
dolog lehet azt meghatározni, hogy a nem így szentesített 
házasság ne adjon semmi jogot a vagyonhoz; de kimon-
dani azt, hogy a déli tizenkét óra után öt perccel eskü-
dött felek egyáltalában nem házasodtak össze, míg ha a 
szertartás tíz perccel korábban hajtatott volna végre, az 
illetők valójában férj és feleség volnának: ez már meg-
botránkoztatja a lelkiismeretet és az emberi józan észt. 
így itt Amerikában is, a rabszolgaság eltörlése előtt, a 
déli államok törvényei szerint, egy rabszolga nem léphe-
tett házasságra. Egy ifjú fehér férfi elvett egy ifjú nőt, 
kiről a társadalomban senkisem sejtette, hogy egy csöppnyi 
afrikai vér is kering ereiben. De hát bebizonyult róla, 
hogy rabszolganő volt. Férje őt megvette, szabadon bo-
csátotta, megvetette, elvett egy másik nőt: és az a férfi 
mégis fölvétetett a presbyteriánus egyház közösségébe, 
így aztán Istennek törvényét puszta semmiségnek tekin-
tették. 

Mint a házasság egyes alkatrészeiben polgári intéz-
mény, mely bizonyos korlátok között a polgári törvény 
által szabályozandó, az emberek úgy bántak azzal, mintha 
az csak puszta üzleti dolog volna. Félreismerik annak, 
mint isteni intézménynek jellemét, mint a melyet isteni 
törvények szabályoznak és ellenőriznek. A polgári törvény-
hozásoknak nem kellene azt elfeledniök, hogy ők épen 
úgy nem semmisíthetik meg Istennek, mint a természet-
nek törvényeit, Ha kimondják, hogy nem házasodtak össze 
azok, kik Isten törvénye szerint egybekeltek; vagy ha 
elválasztják azokat, kiket Isten kötött egybe : törvényeik 
absolut semmiségek a lelkiismeret ítélőszéke előtt és Isten-
nek szemében.* 

Eddig az amerikai hittudósnak fejtegetései. Lentebb 
hasznát fogjuk venni e minden tekintetben érdekes és ta-
nulságos megjegyzéseknek. 

Igen szeretném, ha időm és alkalmam volna a pol-
gári házasságnak a művelt nyugati népek társadalmába 
való fölvételének, behozatalának kérdését részletesen és 
behatóan fejtegetni. 

De mert ezt nem tehetem, e tekintetben csak né-
hány rövid följegyzésre szorítkozom. 

Luther a házasságról úgy nyilatkozott, mint tisztán 
világi, vagyis egészen a világidőhöz és a világhelyzethez 
tartozó, de épen azért a világi felsőség törvényadása és 
bíráskodása alá vetett viszonyról, mindkettőt világos bib-
liai tételekkel igazolván, a mit aztán az evangélikus egy-
ház utána el is fogadott (lásd Apologia A. XIII.), de a 
mi mellett a házasság isteni szereztetését s ez alapon az 
egyháznak a házasság megkötése körüli jogait mind erő-
sebben hangoztatni kezdte ezen egyház. Poroszországban 
már a mult század első felében forrongottak a kedélyek 
a polgári házasság behozatala tekintetében, a mennyiben 
egy 1748. május 10-én kelt ediktummal elvették a kon-
sisztoriumtól a bíráskodási és pedig főként a házassági 
ügyekben való bíráskodási jogot s a rendes világi bírósá-
gok kezébe tették azt le. Egész Németországra kihatólag, 
hosszas küzdelmek után, melyek között 1859-től 1861-ig 
a fakultatív polgári házassággal is tettek egy meghiusult 
kísérletet, egész Németországra kihatólag a polgári há-
zasságot az 1875. február 6-iki birodalmi törvény mondta 
ki a birodalom minden tagjára nézve 1876. január l-től 
kezdve kötelezőnek. 

Hollandiában már a XVI. században bejött a pol-
gári házasságnak bizonyos neme, hogy egyes szekták, vagy 
pusztán megtűrt protestáns egyháztestületek tagjainak lelki-
ismereti szabadságát megoltalmazzák. Ezek bizonyos polgári-
lag előírt formák megtartása mellett államilag épen olyan 
érvényes házasságot köthettek, mintha csak az államegy-
ház segédkezése mellett léptek volna házasságra. 

Franciaországban már 1787-ben tétettek lépések a 
polgári házasság behozatalára nézve, s 1792-ben kötele-
zővé tétetett az minden állampolgárra nézve, még pedig, 
a forradalom szelleméből jól kimagyarázhatólag, azon in-
dokolással, hogy »a polgár az államhoz tartozik, függetle-
nül minden vallástól* Az így behozott kötelező polgári 
házasság bevétetett aztán Napoleon polgári törvényköny-
vébe is. 

Angolországban lényegileg más okokból, mint a for-
radalmi Franciaországban, nevezetesen főként a pápista 
hierarchismus elleni radikális ellenszenvből már C'romwell 
behozta, s egy ideig fenn is tartotta a kötelező polgári 
házasságot, míg ma az egyesült királyságban, miután 
1836-ban a felekezetek tagjai az államegyház tagjaival, 
házasságkötésüket illetőleg ugyanazon jogalapra helyez-
tettek, ma a házasság ott pusztán polgári szerződés, s a 
házasulandóknak teljes és tökéletes szabadságukban áll, 
hogy vallásos szertartással, vagy a nélkül keljenek-e 
egybe. 

Debrecen. Csiky Lajos. 



I S K O L A Ü G Y . 

A népoktatás állapota hazánkban, 
III. A népoktatásról. 

1. Nevezetesebb intézkedések. 
A népoktatásra vonatkozó intézkedések három célt 

jelöltek ki főképen, ú. m.: a tényleg iskolába járók érde-
két, az iskoláztatás megkönnyítését, végre a tanítóság 
anyagi helyzetét és szakkészültségének emelését. Neveze-
tesebb intézkedések továbbá: az iparostanonc (!) oktatás 
újonnan szerveztetett, a kereskedői tanulók (itt már tanuló) 
oktatása érdekében szabályrendelet adatott ki. Üdvözöljük 
az ifjúsági játszóterek szervezésére vonatkozó üdvös ren-
deletet s az erre vonatkozó tanári s tanítói póttanfolya-
mok megtartását. A példa vonz; a szülő cselekedete kü-
lönösen bír e hatással; nagyon helyes a miniszter ezen 
intézkedése, hogy e tankötelesek a felnőttek korcsmai 
mulatozásaiban részt ne vehessenek. Nem kevésbbé fon-
tos a téli és nyári tanfolyamok szervezésével tett kísérlet, 
mely az egymástól távol álló kis községek népoktatási 
nehézségein akar segíteni. 

A népiskolákra vonatkozó tanterv is revízió alá 
vétetett, a mire szintén égető szükség van, mert teljes 
lehetetlenség ugyanolyan igényekkel lépni fel egy osztott, 
mint egy osztatlan iskolával szemben. Az írásfüzetekre 
vonatkozó intézkedés jó hatása már is meglátszik; de e 
téren szigorúbb ellenőrzés volna kívánatos, különösen a 
kisebb határszéli helységekben, a hol rendes könyvkeres-
kedés nincs. Itt még mindig találkozunk becsempészett 
rosszpapirú, idegennyelvű feliratokkal ékeskedő írásfüzetek-
kel. E baj elhárítására a tanítók figyelme volna felhívandó. 

Nem lehet eléggé kiemelni a tanítók anyagi helyze-
tére vonatkozó intézkedéseket; legalább a minimum biz-
tosítva van, a tanító nem kénytelen maga behajtani já-
randóságait, hanem arra az iskolát fentartó hatóság van 
kötelezve. Fontos az évötödös pótlék rendszeresítése. Sokat 
kívánnak manapság a tanítótól; illik, hogy a kívánalmak 
fokozásával lépést tartson az anyagi javadalom emelése 
is. Csak az anyagi gondoktól ment tanító élhet hivatásá-
nak. A minimumnak 500 frtnál (megfelelő lakás és ker-
ten kívül) kevesebbnek nem volna szabad lennie. A váro-
sokban, a nehéz megélhetési viszonyok ellenében megfelelő 
helyi pótlékok adandók. A jelentés felemlíti, hogy a gyü-
mölcstermelés érdekében 2500 frt osztatott ki a jelesebb 
pomologus tanítók között. A tankönyvek bírálatára vonat-
kozó eljárás módosíttatott. A térképeket előállító műintézet 
sok hasznos taneszközzel szaporítá a hazai iskola-ipart. 

A népnevelési célokra szánt adományok ezen jelen-
tésben is jókora összeget képviselnek. 

2. A tankötelesek és iskolába járók. 

Az 1892/93-ik tanévre foganatosított községi össze-
írás szerint Magyarország 15,162.980 lakosa között a 
6—15 éves tanköteles gyermekek száma 2,769.014; ezek 

közül 2,232.315 gyermek tényleg nyert oktatást, míg 
536.699 tanköteles nem részesült kimutatható nyilvános 
oktatásban, vagyis 80-62% járt iskolába, míg 19-38% ok-
tatás nélkül maradt. 

6—12 éves tanköteles volt 2.000.435 
tényleg oktatást nyert 1,706.492 
tényleg oktatást nem nyert 293.943 
12—15 éves tanköteles volt 768.579 
tényleg oktatást nyert 525.823 

» > nem nyert 242.756 
Ezen adatok szerint az ismétlő iskolai tankötelezett-

ség nem foganatosíttatik kellő mértékben. A mindennapi 
tapasztalás mutatja, hogy azt sem az iskolákat fentartó 
hatóságok, sem a törvényhatóságok, sőt maguk a taní-
tók sem veszik szigorú lelkiismeretességgel, mindenik örül, 
ha e tehertől szabadul. Pedig az ismétlősök oktatása van 
hivatva a népiskolának nagy fáradtsággal teremtett gyümöl-
cseit megérlelni. A nép ismeretében az marad meg csupán, 
a mit az ismétlő iskola állandósít; nagyobb gondot kell 
tehát erre fektetni. Különben leghelyesebb volna az egész 
ismétlő oktatást, mint a mely úgysem foganatosíttatik kellő-
képen, tehát meg sem felel a kívánalmaknak, beszüntetni, s 
helyette a 6—14 évig terjedő mindennapi tankötelezett-
séget hozni be. 

A tényleg iskolába járók közt volt: 
1. fiú . . . . 1,412.962 . . . 
2. leány . . . 1,029.802 . . . 
6—12 éves fiú . 896.928 . . . 

» leány . 809.564 . . . 
Iskolába nem járt 6 —12 éves fiú 116.441 

> » » leány 177.502 
12—15 éves fiú iskolázott 305.585 

leány » 220.238 
Iskolába nem járt 12 — 15 éves fiú 94.008 

> » » » leány 148.748 
Vallásfelekezet szerint: 

. 85-11% 

. 7 6 - - % 

. 88-51% 

. 82-01% 
11-49% 
17-99 » 
76*47 » 
59 42 » 
23 53 » 
40-58% 

1. római kathol. 
2. gör. katholikus 
3. görög keleti 
4. ev. református 
5. ág. hitv. evang. 
6. unitárius 
7. izraelita 
E kimutatás szerint 

tetében első helyen az ág. 
lyen a g. keletiek állanak. 

Tanköteles 
1,359.109 

288.435 
365.064 
391.739 
218.342 

11.200 
135.125 

Iskolába járó 
1,178.538 86-71% 

187.688 65-07 » 
277.788 62-39 > 
324.513 82-84 » 
193.526 88-27 > 

9.169 81-86 > 
111.093 82-21% 

szorgalmas iskoláztatás tekin-
hitv. evangélikusok, utolsó he-

Anyanyelv szerint: 
1. magyar 1,408.278, tényleg iskolába járt 84-61% 
2. német 340.919 » » > 92-88 » 
3. román 451.281 » » » 60-06 > 
4. tót 355.139 » » » 84-56 » 
5. szerb 79.148 > » » 76-02 » 
6. horvát 55.280 » > » 73 24 » 
7. ruthén 78.969 » » » 67-77% 



A fankötelesek száma a leforgott év alatt valamennyi 
csoportnál növekedett; míg a tényleg iskolába járóké a 
német, és szerbeknél apadást mutat. 

3. Az iskolázás módja és eredménye, 
A tényleg iskolába járó 2,232.315 gyermek közül a 

törvényes 10—8 hónapos tanévet befejezte: 1,922.986, 
vagyis 86*15%, nyolc hónapnál rövidebb ideig járt 309,329, 
vagyis 13-85%. 

Az 1892/93. tanévben volt 15,349.368 félnapi iga-
zolatlan mulasztási eset, ezek közül birsággal sújtatott 
1,006.337, ellenben felmentetett 14,343.031 eset. Ezen bír-
ságokból befolyt 40082.19 frt. átlag véve minden egyes 
mulasztás után 3 2 krajcár. Rengeteg mulasztás ez! 15 millió 
félnap »igazolatlan*! Csodálatos, hogy mégis csak egy millió 
kerül büntetés alá. A mult évhez képest ugyan javulás 
mutatkozik, de még így is megbotránkoztató ez az álla-
pot. 15 millió igazolatlan mulasztásból, 14 milliót igazol-
nak; érthetetlen dolog! A mi igazolatlan, az igazolatlan. 
Ha egyszer beírta a tanító az igazolatlant, meg is kellett 
fontolnia az esetet, csak valót írhatott be; mégis igazol-
tatott 14 millió. Úgy a tanítók, mint a községi elöljáró-
ságok felületesen veszik e dolgot. E szomorú állapotokat 
meg kell szüntetni, a kellő szigor alkalmazásával; érje 
méltó bűnhődés a bűnöst, bárki legyen is az. Hol van 
itt a tanító komolysága, avagy tekintélyének megóvása? 
A bejelentett mulasztásokat azonnal el kell intéztetni, nem 
pedig hónapok multán, avagy a következő tanévben, mikor 
sem a szüle, sem a tanító nem tud már számot adni róla. 
Másrészt enyhíteni kell a nép nyomorán; minden iskolát 
fentartó közeg istápolja a maga szegényeit necsak tan-
könyvekkel, de legalább téli ruhával is. 

Az iskolába járók közül minden szükséges tankönyv-
vel bírt 2.068,533 vagyis 92 67°/ 0, tankönyvvel nem bírt 
163,782 vagyis 7'33°/0- -Az előbbi évhez képest javulás 
mutatkozik. A népiskolai összes bevételeknek 1'07%, vagyis 
177,333 frt fordíttatott szegény tanulók segélyezésére. — A 
mindennapi iskolák tanfolyamait elhagyták 255,974-en, 
kik mindannyian tudtak írni és olvasni. Ezen adatnál 
felemlíti a jelentés, hogy az ország állami s egy pár fele-
kezeti tanítóképzőiből kikerült tanítók a haladottabb paeda-
gogiai tudomány alapján készíttetnek elő szakpályájukra; 
míg a többi felekezeti tanítóképző nem ad hasonértékű 
munkásokat a népnevelés ügyének. A közoktatási törvény 
negyedszázados törekvése sem bírta oda vinni a nép-
oktatás ügyét, hogy a hitfelekezetek a nemes versenyből 
kivegyék kellőmértékű részüket; még most is minden ké-
pesítés nélküli tanítókat alkalmaznak. 

Ez igaz s szomorú való. Mi tudjuk leginkább fele-
kezeti tanítóképző-intézeti tanárok, hány iparosból lett s 
alkalmazásban levő tanító van még szerte e hazában. 
Mennyi bajunk van velők, míg 5 — 6 évi gyötrelmes kín-
lódás után nagy nehezen oklevelet szereznek. De más-
részt igaz az is, hogy a miniszter ezen panasza évről-
évre meg-megújul, a bajon segítve még sincs. Javítani 
kell a tanítók anyagi helyzetét, hogy így érdemes legyen 

a tanítói pályára lépni, ne fogdosni kelljen a növendé-
keket. Másrészt egyöntetűvé kell tenni a tanítóképzést. Az 
állam kezében van a főfelügyelet, a hatalom, éljen vele! 
Eltekintve a vallástanítástól s kántorképzéstől, mért nem 
hat oda, hogy más ügyekben állami s felekezeti tanító-
képzés egyöntetű legyen; valamennyi tanítóképző egyenlő, 
a kor kívánalmainak megfelelő színvonalon álljon ? Köte-
tekre megy a tanítóképzés reformálásával írott értekezések 
száma. Eredmény nem sok. Papirkorszakot élünk! Refor-
málni kell, de nemcsak az állami tanítóképzőket, mert 
ha a felekezetek továbbra is toldozni-foldozni, tákolni 
fogják e fontos ügyet, akkor a jelentés ezentúl is csak 
panaszokkal fog előállhatni, örvendetes haladást, javulást 
hirdető tények helyett. 

A kor kívánalmainak megfelelő jő tanítóképző-inté-
zetekre van szükség; még pedig legyenek azok felekeze-
tiek és államiak: amazokra is szükség van, létjoguk meg-
dönthetetlen ; a fő az, hogy mindannyian jók legyenek, 
egyenlő s megfelelő színvonalon álljanak, bennök haza-
szeretetet, vallásosságot és szabad gondolkozást fejlesztő 
szellemben egyöntetű s egységes tanterv alapján neveljék 
a leendő tanítókat. 

Eperjes. Simkő Endre. 

T Á R C A . 

Augustinus élete. 
Augustinus maga írta meg az életrajzát. Vallomá-

saiban, melyekben a 46 éves férfiú eladdig lefolyt éveit, 
mint töredelmes bűnbánó, páratlan őszinteséggel Isten szent 
színe elé állítja. Ha különösen ifjúságának történetében 
túloz is, korának hazug rhetorikája túlzásnál messzebbre 
ragadhatta. 

1. Szülei, különösen Monica; gyermekkora. Első tanul-
mányai; érzékisége. Adeodatus. Cicero Hortensiusa; a 

szentírás egyszerűsége. 

Numidiának egy kis városában, Tagasteben született 
354. nov. 13-án. Atyja, Patrícius, városi tanácsos és kis 
földbirtokos volt. A pogánysághoz, mint — úgylátszik — 
nem kiváló tehetségű férfiú, inkább szokásból ragaszkodott 
élete utolsó évéig, a mikor neje a keresztség fölvételére 
bírta. Augustinus nem szól különös kegyelettel atyjáról, 
a kinek hangulatos s ezért változékony jellemében nyerseség 
és jószívűség, családapai gondosság és könnyelműség egye-
sültek. Annál bensőbben ragaszkodott anyjához, kinek em-
lékét a confessiókban megörökítette (1. kül. IX. 17—34.) 
Monica, a keresztyén anyák híres példányképe, a legnagyobb 
türelemmel és önmegtagadással viselte el Patrícius hibáit; 
gyöngédségét s szeretetét még a nem egyszer ittas férjtől 
s a házasságtörő családapától sem vonta meg. Szigorúan 
egyházias volt vallásossága, de nem törvényszerű; az egy-
ház tanát és a kegyes néphitet meleg bensőséggel hatotta 
át és üdvözítő hitét nemcsak szájjal vallotta, hanem első 
sorban életével, melynek csöndes hatalma megtörte nyers 



férjét is; az a beszéd, melyet közvetlenül halála előtt fiá-
val folytat, nem közönséges műveltségre enged következ-
tetni. Ugy látszik, a gyermek atyjától örökölte érzékiségét, 
anyjától az eszményihez vonzódó lelkét, melybe Monica 
oly korán és oly mélyre oltotta Krisztus szeretetét, hogy 
ez a legnagyobb erkölcsi nyomorban sem hamvadt el egé-
szen. A későbbi Faust-jellem már a gyermekben nyilvá-
nult. Csalás, lopás, hazugság, mértéktelen tetszeni vágyás, 
kíváncsiság bűneivel vádolta gyermekkorát: mégis, mivel 
anyja csak katechumenosnak vétette volt fel az egyházba 
szentelt olajjal, a keresztséget, mint bűntörlő eszközt, ké-
sőbbre hagyván, egy betegsége alkalmával könyörögve 
kérte a keresztseget és anyjával buzgón tud imádkozni. 
Szülővárosában és Madaurában tanult, nem nagy kedvvel, 
inkább önző becsvágyból, de sikerrel. A görögöt nem 
szerette, annál nagyobb kedvvel olvasta saját népének 
klasszikusait. Ezekben ismét főleg az érzékiséget dicsőítő 
részeket, azért szerette Terentius komédiáit és látogatta 
oly sűrűen a színjátékot. Pedig a lélek iszapja nála már 
korán felszínre került. A 16 éves ifjú már megízlelte a 
gyönyöröket s midőn Madaurából hazatért, dicsekszik tár-
sai előtt viselt dolgaival, mert »szégvelt nem szemtelennek 
lenni*. Atyja, nemhogy intette volna, sőt gyönyörködött 
fiának életrevalóságában. Az aggódó anya intelmeit a fiú, 
bár szerette Őt, asszonyi beszédnek vette. 

Patrícius fényes polcon akarta látni fiát s bár nem 
jómódú, Carthagóba küldte fiát ; az anya is beleegyezett, 
mert a tudománytól azt várta, hogy komolyságával köze-
lebb viszi az evangéliumhoz. Augustinus a buja főváros-
ban folytatja erkölcstelen életét, a »felforgatók, rombolók* 
(evertores) társaságában tölti napjait, noha dicsőségvágya 
a tudományokhoz is vonzza. Tanulja a rhetorikát, társai 
bámulják sikereit. Atyja halála nem rendítette meg, egy 
pártfogója segélyezi. Tanulmány és érzéki gyönyör között 
telik ideje: eljár ugyan keresztyén templomba, de ott is 
csak tiltott gyümölcsök után vágyódik. 18 éves volt, mikor 
bűnös társától fia született. Adeodatusnak nevezte és imád-
kozott is a szüzesség adományáért, de félt az erkölcsi 
tisztaság igájától, »Adj tisztaságot, de ne most!« Károm-
lás volna, ha nem volna inkább egy magával küzködő 
léleknek kétségbeesett kiáltása. Ez időben, 19. évében, 
jutott kezébe Cicero Hortensiusa. »Semmivé lett előttem 
hirtelenül minden hiú remény és a bölcseség halhatatlan-
sága után vágyódtam szivem hihetetlen nagy vágyódásá-
val ; és kezdtem már föltámadni, hogy visszatérjek hozzád*. 
Elvált társaitól, hogy új életet kezdjen az igazság szolgá-
latában, De a bűn nem társaiban rejlett, saját szivében 
székelt és levonszolta őt a posványba. Cicero erkölcsi 
komolysága, az igazságot kereső szelleme elvonta ugyan 
az új ciceronianus szivét az ifjak léhaságaitól, tartalmat 
adott életének, de nem olyat, a mely kielégíthette és meg-
javíthatta volna. »Magadéinak teremtettél minket, és nyug-
hatatlan a mi szivünk, míg benned meg nem nyugszik«. E 
szavak vázolják Augustinus egész fejlődését. Kereste, tuda-
tosan kereste azt a nagyságot, melyben végetlenséget szom-
jazó lelke megnyughatott. Cicerótól elfordul, ámbár későbbi 
irataiban is még függött tőle, mert nem találta meg nála 
Krisztus nevét, melyet az anyatejjel szívott magába. A 
szentírás olvasásához fog, de »még nem voltam olyan, 
hogy beléhatolhattam, vagy meghajtott fővel követhettem 
volna*. Szégyelt gyermek lenni, »felfuvalkodottságom ke-
rülte az írás modorát és éles elmém nem hatolhatott annak 
mélyére«. Azoknak kezébe esett tehát, a kik szintoly lelki 
gőggel az egyházat a kiskorú keresztyének gyülekezetének 
tartották: a manicheusok szektájához csatlakozott. 

2. Augustinus a manichaeusoknál, e lépés okai. Ellen-
hatások: a püspök, "barátja, a szépről és jóról szóló 

irata, Aristoteles, Faustus. 

Talán első sorban a bűn hatalmának tapasztalata 
bírta Augustinust e lépésre. Az az előítélete volt, hogy a 
keresztyén vallás szerint Isten a gonosznak is oka, holott 
az absolut jó a gonosznak oka nem lehet. A manichaeis-
mus érzéki felfogása szerint a jóval vagy világossággal 
küzdő gonosz vagy sötétség külön álló hatalom, s ez a 
tan kétségkívül egyszerűbb volt azon mesterkélt kísérle-
teknél, melyekkel az egyházi tanítók a mindenható Isten-
nek s a bűn valóságának ellentmondását kiegyenlíteni 
igyekeztek. Azonfelül Augustinus mentséget találhatott e 
tanban, mely az erkölcsöt átvivén fizikai térre, a bűnért 
nem az embert magát tette felelőssé, hanem a benne levő 
sötétségi elemet. Másrészt tiszteletet gerjesztett benne a 
szekta híveinek tiszta erkölcsi élete, legalább a tökéleteseké, 
és lehet, hogy Augustinus magánélete miatt nem jutott 
a »kiválasztottak* közé. Pedig kétségkívül az a teljes 
igazság vonzotta, a melyet a »tökéletesek* ígértek, Cicero 
Hortensiusának olvasása óta, azután is, hogy elhagyta 
Cicerót, az igazságot kereste csak. *0 igazság, igazság, 
mily bensően sóvárgott már akkor is lelkemnek benseje 
utánad!« S a manichaeismus megígérte, hogy megfejti a 
világ összes titkait, megfejti egyszerűen, »mellőzve minden 
iszonyú tekintélyt, pusztán az egyszerű értelem útján vezet 
el Istenhez és szabadít meg minden tévedéstől*. A szekta, 
bármily fantasztikus is rendszere, végig kigondolt eszme-
körrel simította el az ellentmondásokat. Egyébként oly 
erős érzéki természet, mint Augustinusé volt, vonzódik az 
érzéki felfogáshoz; a rendszer durva mithologiai elemeit 
az egyszerű hallgatók előtt eltitkolták, ő csak később is-
merte meg a tökéletesek tanát; nyugaton általában eny-
hítették a manichaeusok tanuk érzéki alkatrészeinek nyer-
seségét és mindjobban keresztyén mezbe burkolták. Ez 
utóbbi körülmény is bizalmat gerjesztett azon férfiúban, 
a ki Krisztusnak nevét még Ciceróban is sajnálattal nél-
külözte. A manichaeusok hangoztatták e nevet, igaz, alig 
többet a névnél, de Augustinus ifjúi lelkesedése is még 
inkább a névhez, mint az evangéliumok Krisztusához fű-
ződött. Ha hozzá veszszük még, hogy a manichaeismus nagy 
elterjedetlsége is imponálhatott, hogy mindazok, a kik a 
pogánysággal végleg szakítani nem akartak és mégis az új 
vallás áldásaiban részesülni, a kik műveltségükre hivat-
kozva a keresztyén vallást szabad kutatással és észszerű 
alakban akarták elsajátítani, e szekta híveihez tartoztak: 
nem csodálhatjuk, hogy Augustinus kilenc évig követte 
őket. Astrologiára is adta magát, hogy a szellemi és anyagi 
világ azonossága alapján az emberek sorsába lásson; és 
hiába intették barátai, köztük egy orvos, a ki előbb maga 
is ama babonának hódolt. Tévelygése miatt a legnagyobb 
fájdalmat anyja érezte. 

Augustinus öt évi karthagói tartózkodás után szülő-
városába tért vissza, mint a rhetorika tanítója. Magával 
hozta fiát és ennek anyját. Ámbár a társadalom nem tar-
totta bűnnek az ily áldatlan frigyet, Monica nem tudott 
megvigasztalódni. Midőn fia nemcsak nem hallgatott anyai 
kéréseire, hanem őt magát is a katholikus > testi Krisztus«-
tói el akarta téríteni, kitiltotta házából. Egy fia megtérését 
igérő álom után újra magához fogadta őt. Egy püspök-
höz fordult, könyörögve, hogy vitatkozzék fiával és térítse 
meg. A püspök, ki ismerte az eretnek proselyták makacs-
ságát, a jövővel vigasztalta: nem lehet, hogy ilyen könyek 
fia elveszszen! Mélyen találta Augustinust egy régi jó barát 
hirtelen halála is, a kit ő csábított a manichaeusokhoz s 
a ki halála előtt komolyan megfeddette őt, a miért a 
keresztyénséget kigúnyolta. Csakhamar túltette magát e 



bántalmakon, de emiékök megmaradt és előmozdította a 
szektától való elszakadását. Kartbagóba tért vissza. A 
manichaeusok gondosan »táplálták«. És »én ettem, mivel 
tégedet hittelek abban, de nem mohón . . . nem is laktam 
jól, hanem még inkább ki merültem«. Könyvet írt »a szép-
ről és alkalmasról«, melyben a külső összhangzatról a 
lelki szépségre tért át, az erényt szépnek mondotta, mert 
az az önmagában való egyesség, a bűnt rútnak, mert 
egyenetlenséget tüntet föl, amazt monas-nak nevezte, ezt 
dyas-nak, nem tudva azonban, mit akar vele mondani. 
E reánk nézve elveszett, de a vallomásokban tartalmilag 
megemlített irat alapgondolata ugyan manichaeus: a dualis-
mus, a gonosz mint sötétségi lényeg, mely a jó ellen 
harcol; de egyúttal keresi már a legfőbb jót és a szép-
nek meghatározásában a manichaeus világossági tant ön-
tudatlanul szellemíti. Még mielőtt nyiltan szakított volna 
a szektával, már régen meghasonlott volt vele. Az astro^ogia 
jövendöléseiről belátta, hogy igaz voltuk tisztán a vélet-
lentől függ, elfordult tehát e ^nevetséges és haszontalan* 
tudománytól. Lassankint kételyei támadtak a manichaeus 
hit alapjáról, fizikájáról. Már 20 éves korában Aristotelest 
tanulmányozta, s bár maga ezt később károsnak tartotta: 
mégis a dialektikai művelődésen kívül talán épen Aristo-
teles józan gyakorlati s a valóságot szem előtt tartó iránya 
győzte meg arról, hogy a mit a szekta »elébe tálal«. nem 
egyéb mint >fényes agyrémek«. Végre Karthagóba érke-
zett a nyugati manichaeiisok feje, a megnyerő külsejű, 
ékesszóló Faustus. Tőle várta Augustinus kételyeinek el-
oszlatását. Csakhamar észrevette azonban, hogy a híres 
tudós tudománya szemfényvesztés, Faustus megvallotta, 
hogy az elébe adott kérdésekre maga sem tud megfelelni. 
Augustinus nem szakított egyszerre hitsorsosaival, de azóta 
egyre élesbülő kritikával fordult tanuk ellen. 
(Vége köv.) Jausz Vilmos, 

theol. tanár. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Egy újabb belmissziói intézmény. 

A »Christian Endeavor« egyesületek ismertetése. 

1880. táján alakult meg Amerikában az első »Christian 
Endeavor« (keresztyén törekvés) egyesület. Minthogy orga-
nizációja jónak bizonyult, mindig több gyülekezetben ala-
pítottak ily egyesületet s mindenütt örömmel látták, hogy 
áldására válik az ifjúságnak s általa a gyülekezetnek. 

Az egyesületek gyors szaporodása valóban bámu-
latra méltó! 

Ev Egyesület Tag 
1881. 2 68 
1882. 7 481 
1883. 56 2870 
1884. 156 8905 
1885. 253 10,964 
1886. 850 50.000 
1887. 2314 140.000 
1888. 4878 310.000 
1889. 7672 485,000 
1890. 11,013 660.000 
1891. 16,274 1.008,980 
1892. 21,080 1.370,200 

Európában a »Christian Endeavor« eszméit először 
a praktikus angol méltatta figyelemre, majd a francia, 
utóbbi időben pedig komoly gondolkodás tárgyává tette 
a mindeneket jó eleve megfontoló német is. 

Mikor tudomásukra jutott a németeknek, hogy az 
első Endeavor egyesület megalapítója, dr. Clark (amerikai 
lelkész) romlott egészsége helyreállítására Európába jött 
át, azonnal megkérték, ha visszautazik hazájába, ejtse 
útba Berlint és beszéljen nekik valamit arról a nagy 
munkáról, mit megkezdett az amerikai ifjúság körében. 
Engedve kérésüknek, november hó közepén jött ide Clark. 

Minthogy egyik magyar belmissziói folyóiratunk 
már említést tett a »Christian Endeavor*-ról, talán nem 
lesz minden érdek nélkül, ha röviden közlöm dr. Clark 
előadását. »Nem tanácsot vagy utasítást adni jöttem ide,« 
úgymond Clark, »hanem hogy szóljak önök előtt arról a 
nagy vallási mozgalomról, melyben már vagy 14 eszten-
deje vagyok munkás.* Nem az elméletből merítem hát 
beszédem tárgyát, mert annak mi hasznát sem vehetnék, 
hanem a tapasztalatból. 

Körülbelől 14 év előtt történt, hogy az akkori gyü-
lekezetemben, főleg annak ifjabb tagjai között, nagy fel-
buzdulás támadt Krisztus és az ő egyháza iránt, 

Gyülekezetemnek komolyabb tagjaival egyetemben 
szükségesnek láttam valami olyasféle intézkedést tenni, a 
mi által állandósítható a buzgóság. Nekem az a gondo-
latom jött, hogy célunkat talán úgy érhetnők el, ha a 
gyülekezet tagjai egy bizonyos fogadalmat tennének le. 
Azonnal összeállítottam azt főbb pontjaiban s tartalmát 
tekintve, a konfirmációi fogadalomhoz hasonlít, illetőleg 
annak konsequenciáit foglalja magában. És a mikor egy-
szer megvolt a fogadalom, megalakult gyülekezetemben az 
első Christian Endeavor egyesület. Mennyire csodálkoztam, 
mikor alig egy hónap multán már más gyülekezetekben is 
alapítottak hasonló egyesületet. Ez is hallott, az is hallott 
felőle, az egyesületek gyors szaporodásnak indultak és meg-
vallom. valahányszor egy-egy új egyesület alapításának 
hírét vettem, megszégyenítve éreztem magam hitetlen-
ségemért. 

Nyilvánvaló volt mindnyájunk előtt, hogy itt az Úr 
keze munkál közre. Néhány év múlva a mozgalom Aus-
tráliára, az angol koloniákra s majd magára Angolországra 
is kiterjedt. A misszionáriusok az egyesület alapításának 
gondolatát Indiába, Madagaskárba stb. vitték magukkal 
és ma nincs oly missziói testület már, hol a Christian 
Endeavor egyesület ne volna ismeretes és nagyrabecsült 
tényező. A különböző földrészeken együttvéve ma 36.000 
egyesület van két millió taggal. Az évenként tartatni szo-
kott nagy összejövetelek (konvenciók) a rendületlen hit-
hűségnek és igazi buzgóságnak bizonyítékai. Az utolsó 
ilyen összejövetelen, a mely Clevelandban volt, 44,000 kül-
dött jelent meg. 

Megjegyzendő, hogy nincs más vonzerő vagy más 
ok, mely az ifjakat összegyűjti az egyesületekben, csak a 
vallás. 

Voltak ugyan Amerikában azelőtt oly ifjúsági egye-
sületek. a melyek szórakoztatás, tanítás által igyekeztek 
az ifjakat megnyerni az egyház részére, de csakhamar 
általánosan érezték nálunk és 10,000 több lelkész sejtette, 
hogy ilyen úton nem érünk eredményt. Egy más fontosabb 
mozzanatnak, a tiszta vallási ideálnak, a keresztyén törek-
vések eme legfőbbikének kellett hozzájárulni —- mint a 
hogy az Pál apostol előtt lebegett Hóm. VIII. 29. — és 
a mi vele szükségképen összefügg az Úrért való prakti-
kus munkásságnak. Mindkettő határozottan ki van fejezve 
egyesületünk jeligéjében: Krisztusért és az egyházért. 

Egyesületünkben négy figyelemreméltó dolog van: 
1. Fogadalom. 2. Havi összejövetelek vagy ú. n. cosecra-
tiói (megszentelődési) összejövetel. 3. Imaórai összejövetel. 
4. Bizottsági munkásság. 



I. A fogadalom hat pontot foglal magában és így 
hangzik: Fogadást teszek az én Uramnak a Jézus Krisz-
tusnak, hogy az Ő erejében vetett bizalmánál fogva 

1. komolyan törekszem mindenkoron azt cselekedni, 
a mi az én Uram és Üdvözítőm előtt kedves és hogy 
általában mindvégig oly ker. életet akarok élni, a mint 
csak tehetem legjobb belátásom és lelkiismeretem szerint. 

2. Életszabályul tekintem mindennap olvasni az Isten 
igéjét és imádkozni, az egyházat, melynek tagja vagyok, 
tehetségem szerint támogatni és az isteni tiszteletet ren-
desen meglátogatni. 

3. Az egyesülettel szemben vállalt kötelezettségek-
nek, mint tényleges tag lelkiismeretesen eleget teszek. 

4. Az egyesület imaórái összejöveteleire eljárok és 
azokon nemcsak énekléssel, hanem más módon is tevő-
legesen részt veszek. 

5. A rendes isteni tisztelettől és egyesületünk imaórai 
összejöveteleiről csak az esetben maradnék el, ha okaim 
alapján nyugodt lelkiismerettel igazolhatnám Isten előtt 
távolmaradásomat. 

6. Ha a havi (consecratiói) összejövetelen semmi-
képen sem lehetnék személyesen jelen, igyekezni fogok 
egy bibliai mondást beküldeni oly célból, hogy azt nevem 
szólításakor felolvassák. Ezzel áttérhetünk: 

II. A havi (consecratiói) összejövetelekre, a melyek 
következőleg tartatnak. Először van ének, ima, rövid be-
széd, ima, ének, azután következik a tagok neveinek fel-
olvasása. Kiki oly sorrendben, a mint szólítják feláll s 
Krisztus iránti hűségéről az által tesz bizonyságot, hogy 
vagy azt feleli röviden »igen« (t. i. újból fogadást teszek 
egy hónapra) vagy bibliai locust, énekverset, vagy rövid 
fohászt mond. Szószaporítás, művészieskedés a beszédben 
távol van a tagoktól. A lehető legegyszerűbben megy 
végbe az egész. A ki nem tudja vagy nem akarja már 
megtartani a fogadalmat, az a havi összejövetelen bejelenti 
kilépését, vagy azt jelenti be, hogy visszalép az egyesület 
ú. n. barátai közé. 

III. Az imaórai összejövetelek alap-igéje és tárgya 
mindenhol közös és a különböző nyelveken már előre ki 
szokták nyomatni az egész esztendőre. A bibliai olvasó 
tábláktól abban térnek el »thematáink«, hogy a hétköz-
napok tárgya a következő vasárnapon tartandó imaórai 
összejövetel tárgyára vonatkozik, vagv úgyis mondhatjuk, 
hogy annak mind meg annyi részét képezi a hétköznapok 
tárgya.* 

És ez a berendezés célszerűnek bizonyult, részint 
mert a tagok érdeklődéssel olvassák a kijelölt részt, ré-
szint, mert úgy mindenki készülhet a jövő vasárnapra, 
hogy — ha netalán szeretne — hozzá tudjon szólni a 
tárgyhoz. 

Nem kisebb jelentőséggel bír végül IV. a bizott-
sági munkásság. A bizottságok alkotásánál az a vezér-
gondolat, adjunk az egyesületi tagoknak meghatározott 
feladatot, munkát, működési kört. A mellékügyekben teljes 
szabadság van. Mindenki úgy jár el a saját működési 
körén belül, a mint jónak látja, de egyszer havonként 
jelentést tesznek a bizottságok, munkásságuk eredményé-

* Pl. 1894. szeptember 10-től 16-ig terjedő héten általános 
tárgy: az emberi szív vágyódása. 

Hétfő: vágyódás biztonság után Zsolt. 91, 1 — 16. 
Kedd: » igazság » » 9U, 7—17. 
Szerda: > gazdagság » > 37, 16—40. 
Csütörtök: » hatalom » » 73, 1—28. 
Péntek: » öröm » Jez, 31, 10—17. 
Szombat: » szeretet » Róm. 13, 8—14. 
Vasárnap: Az imaórai összejövetelek tárgya: Hogy nyug-

tatható meg az emberi szó vágyódása ? Ézsaiás 55, 1—13. 

ről. A bizottságok száma a helyi viszonyoktól függ s 3, 
10 és 11-ig terjedhet. 

De három bizottságnak legalább is kell lenni egy 
jól szervezett egyletben és pedig, kell hogy legyen egy 
ú. n. tagsági bizottság (Lookent-Commitee). Ennek fel-
adata az új tagok felvételéről gondoskodni, a miért min-
denekelőtt a felől kell megbizonyosodnia, hogy az, a ki 
most belépni szándékszik az egyesületbe, komolyan veszi-e 
a Krisztus követését. 

A második nélkülözhetetlen bizottság az imaórai 
összejövetelek rendezésével van megbízva. Kiszemeli előre 
a vezetőket, az énekeket s felügyel arra, hogy az imaórák 
pontosan megkezdődjenek és bevégződjenek. 

A harmadik bizottságnak feladata, az új tagok be-
mutatása s általános szórakoztatás, kedélyes beszélgetés, 
alkalmas társasjátékok stb. által. 

Hogy a többi bizottságok közül is említsek még 
egyet, kettőt, ilyen pld. a vasárnapi iskolai, a missziói, 
a zenebizottság stb. A bizottságok vezetői legtöbbnyire 
1.8—25 évesek. 

Mind ezekből látni, hogy az Endeavor egyesület 
tagjai nem vállalnak magukra holmi csekélységet. És ah-
hoz, hogy valaki ily fogalmat tegyen, már hiterőre van 
szüksége. Miután azonban a fiatalságnál az sokszor nin-
csen meg kellő mértékben, szeretné ugyan a jót, szeretne 
ugyan az egyesület tagja lenni, de még túlszigorúnak 
tartja magára nézve a fogadalmat, azért két csoportra 
oszlanak a tagok. 

Az egyik csoportba tartoznak az ú. n. barátai az 
egyesületnek, a kik Ígéretet tesznek, hogy a mikor csak 
lehet, eljárnak az imaórai összejövetelekre s hogy tehet-
ségük szerint előmozdítják az egyesület érdekeit. Az egye-
sület barátai, ha akarnak, idővel átléphetnek a másik 
csoportba, a tényleges (rendes) tagok csoportjába. Ezekre 
mindaz vonatkozik, a mit az imént elmondottam. 

Kezdetnek elég, ha a tényleges tagok száma három 
vagy öt, mert a mint mindenfelé mutatja a tapasztalat, 
gyorsan szaporodnak. 

Három ezer tagból álló gyülekezetemben az évek 
folyamán hét ilyen egyesület alakult. Némelyik egyesület-
ben a százat is meghaladja a tagok száma. Nálunk Ame-
rikában, hol egészen mások a viszonyok, mint Németor-
szágban, célszerűbbnek látták, hogy az egyesületben az ifjak 
és leányok együtt legyenek. Franciaországban és Spanyol-
országban a tőlünk lényegesen eltérő viszonyok és gon-
dolkodásmódnak megfelelőleg külön-külön egyesületekben 
vannak az ifjak is, a leányok is. Ily formán minden 
nemzet, ha elfogadja az Endeavor egyesületek szervezetét 
(fogadalom, havi összejövetelek, imaórák, bizottsági mun-
kásság) változtathat a mellékdolgokon, a mennyit csak akar. 

Ma reggel Monod párisi lelkésztől kaptam levelet, 
a melyben többek között azt í r ja: »Szerencsésnek tartom 
magam, hogy közel egy éve új szervezetet adhattam egy-
házi munkásságomnak. Egyszerűségéről és hatásos voltáról 
mindenki meg van győződve. A hivatalos főzsinat s az 
egyes helyi zsinatok a gyülekezeteknek melegen ajánlják 
a »Christian Endeavor« egyesületet; több helyen alakí-
tottak is már ilyent a lelkész vezetése alatt, a vidéki és 
parokhia viszonyainak megfelelő módosításokkal. Az egye-
sület jótékony hatása nagyon is érezhető. Egyházamat 
mintha új tavaszi szellő lengné át egy idő óta. Szeretem 
az egyesület szellemét, mint a benne nyilvánuló praktikus 
gondolkodásmódot, szilárd alapját, mint könnyen változ-
tatható természetét, szeretem benne az egységet, mint a 
különféleséget, de főkép szeretem, hogy az egyesület al-
kalmat nyújt az egyháztagoknak Isten igéjének jobb meg-
ismerésére és megértésére«. 



E néhány szót azért olvastam fel Monod leveléből, 
hogy láthassák önök, mily könnyen ültethető át ez az 
intézmény egyik talajból a másikba, illetőleg, mily köny-
nyen honosítható meg. 

Most pedig fogadják köszönetem, hogy meghallgat-
tak. Nekem nem célom körüljárni és egyesületeket ala-
pítani. Én különben is csak két egyesületet alapítottam, 
s inkább azt tartom, hogy a lelkészek maguk indítsák 
meg a munkát vagy pedig várjanak, míg az Úr utasítja 
őket.« 

Ezt az új intézményt nem akarjuk ráerőszakolni senkire 
sem, de azt azért bátran állíthatjuk, hogy ezen az úton 
— a mint sok ország példája mutatja — meglehet nyerni 
az ifjúságot Krisztusnak és az egyháznak. 

Berlin. Biberauer Richárd. 

RÉGISÉGEK. 

Püspökök és főgondnokok levelezése a mult 
században. 

III. 
Méltóságos Generális és Praesidens FeŐ Cúrator úr, 

Kegyes Patrónus uram! 
Minémü levelet a Tiszántúl levő V. Superintendentia 

Nagyságodnak dd 28 Novemberig küldött, azt énnékem is 
copialiter megküldötte; melynek látásán elálmélkodtam és 
szívem keserűségével nézem azt a szemlátomást való kü-
lönözést a Superintendentiák között. Midőn még Julius-
nak 9-dik napján az úr Bessenyei úr búcsúzó levelét 
mind mi, mind a Tiszántúl levő Superintendentia Elöljárói 
Patakon egyszersmind egy nap vettük, mindjárt mind a két 
Superintendentiának tagjai közzül deputatió rendeltetett, 
melyben olvastatott a búcsúzó levél és az végeztetett, 
hogy Nagyságodnak írjunk és tudjuk meg, hogy Nagysá-
god megedzett akaratjábul és parancsolatjából vagyon-é 
e búcsúzás ? Sőt ha abbul volna is, alázatossan kérjük 
Nagyságodat, hogy Bessenyei uramat a maga hívataljában 
tovább is a megmaradásra kegyessen disponálni méltóz-
tassék. E szerént expediáltatott a mi Superintendentiánk 
részérül Nagyságodhoz ezen dologba a levél ,Tubusnak 
18-dik napján, mellyet előre néhai Ttes Szathmári Király 
György úr revideált, helybe hagyott és a Pataki Depu-
tatió értelme és rendelése szerént valónak hozzám írt 
levelében is bizonyított és ekképpen ezen dolog akkor 
lecsendesedett. A Búzi Conferentiába 5-a 9-br ujabban 
ezen búcsúzó levél dolga gondolatunkon kívül a Tiszántúl 
való V. Superintendentia Elöljárói által elöl hozatott és 
ott is ezen declaratióval ezen mi említett levelünk publice 
elolvastatott, de semmi contrarium nem determináltatott. 

Honnan származott hát ez a csudálkozásra méltó 
különözés ? Én ugyan elmémmel fel nem érhetem, hanem 
szívem fájdalmas sebek miatt kesereg, a midőn látom az 
Isten házának belső szakadozásit, és kérem az én Istene-
met, hogy búsult haragjába ki ne keljen a maga népének 
megítélésére. Én a dolgok folyamattyának belsőbb titkaiba 

be nem láthatok, meg vallom; hanem a mit Nagyságod 
bölcs és kegyes leveleibül láthatok, csak azokat tudom. 
Nagyságodat azért az élő Istennek sz. nevére az Isten 
háza mellett való buzgóságra kényszerítsem, meg ne in-
duljon Nagyságod az illven dolgokon, ne tegye le kezérül 
és ne hadja félbe Isteni segedelem által elkezdett jó mun-
káját. A Hitnek lelke erősítse meg Nagyságodat és tegye 
győzedelmessé minden kísértetek felett. Én most a kopor-
sóból is ki hoznám Szathmári György urat. írok minden-
felé, de a communicátiók késedelmesek. Más V. Superin-
tendentiáknak értelmeket nem tudom, de úgy látszik előt-
tem, hogy a diflferentia közöttünk különben meg nem 
orvosoltathatik, minthogy edgyik Superintendentiának a 
másik dolgába semmi activitássá nincsen, hanemha Nagy-
ságod mind a négy Superintendentiának ha csak kevés 
számból álló tagjai közzül is Consistorialis Deputatiót nem 
tart egy bizonyos napon és helyen, és ott adja elöl kiki 
a maga értelmét, és közönséges megegyezésből végezzék, 
a mit az Isten házának elölmenetelére legjobbnak, leg-
hasznosabbnak Ítélnek. Az Isten erősítse meg Nagyságodat 
az Isten szenvedő Házának terhének viselésére és mind-
nyájunknak vigasztalására, és tartsa meg a Méltóságos 
Aszszonnyal és Mgs úri házával edjütt állandó békességbe. 
Kinek is Mgs kegyes úri gratiájába magamat alázatosan 
továbbra is ajánlom s maradok ezen alázatos és állha-
tatos tisztelettel Mlgos Generális úrnak kegyes Patrónus 
uramnak Nagyságodnak alázatos szolgája 

Miskolcz 13-o dr. 1775. 
Szalay Sámuel, mpr. 

IV. 

Méltóságos Generális és FeÖ Curator úr! bizodal-
mas Patrónus uram! 

Vévén 27-dik X-bris estve Nagyságod érdemes le-
velét, azt álmélkodással és szomorú szívvel olvastam és 
annak Continentiáján annyira testemben-Ielkemben elfárad-
tam, nem tudom mikor térek vissza nyugodalomra. Ezen 
Nagyságod levelibe feltétetett zavarodásnak, én előre mos-
tan elmúlt szüret után hamar megláttam, midőn azt a 
tudva levő urat Nagyságod kívánságára megintettem, hogy 
Bécsben dolgainkra vigyázó jó urat (Nagy Sámuel ágens) 
tovább immár szavaival, mocskos beszédeivel gyalázni 
szünnyön meg. Erre azt felelte: nem szólok már tovább 
róla; de bár a V. Superintendentiák edgyet értettek volna, 
midőn Bessenyei György uram búcsúzott és oly hamar 
kinek-kinek magátul nem kellett volna búcsúzása iránt 
Consensust adni. Im próbálta azt, hogy magunktól indul-
ván marasztottuk, kellett volna Debrecennel egyet érteni 
(felteszi) és azzal együtt ily voxot-adni: Bessenyei György-
nek búcsúzását acceptáljuk, de mi ezt nem acceptáljuk, 
hanem továbbra is tartjuk. 

Nagyságod kétségkívül való bizonyos dolognak lát-
tatik tartani, hogy debreceni uraimék Nagyságodhoz kül-
dött levelekbe föltétetett két terhes dolgokat szakadásra 
célozó igyekezeteket vélem közlötték, mint a V. Cis-Tibis-



cana Superintendentiával cselekedték: de én ezen Trans-
Tibiscana V. Superintendentiának igyekezetét s ebből ki-
follyt munkát füllel sem hallottam, szemeimmel is azt elébb 
nem láttam, hanem Nagyságodnak mostan hozzám kül-
dött leveleiből látom. 

Nagyságod fel tévén irántam, hogy azon tudva levő 
két dolgok vélem közöltettek bizonnyal; ebből ily folyó 
beszédeket ereszt hozzám: kérem méltóztassék magát 
vélem közleni. ha Debrecen ezen mesterségével engem 
megkörnyékezhet-e, és hajlottam-e érzelmekre s mennyire, 
vagy nem? Ezen kérésnek megfelel az az én Apologiam, 
mellyben jelentettem, hogy engem ebben a dologban senki 
meg nem keresett, hozzájok való hajlásomat nem is kí-
vánta s nem is tettem. Ezeket Isten előtt írom és igaz-
ságot szerető Istennel s lelkem ismeretivel bizonyítom, 
hogy a mit Nagyságod irántam levelébe föl tett. abban 
nincsen valóság, s illendő dolog, hogy Nagyságod magát 
tovább ezzel ne terhelje. 

Láttatik Nagyságod a mostan eredett zavaros víznek 
partján illy Constitutióba lenni, hogy mind rajta levő Feő 
Curatoratust, mind annak eszközeit, külsőképen valókat 
kedvetlenül szemléli, vagy rólok nem örömmel gondolkodik. 
Ha én több eszközökhöz számláltatom, mellyeknek jelen-
létekben Nagyságod a Feő Curatoratust felvette: én rólam 
Nagyságod csak úgy ítélljen II. Cor. 4, 7. mint cserép-
edényről, kiben volt ugyan azon kincs, erő, melylvel 
Nagyságod az Istennek Feő Curatoratusra megfogadtatott, 
de annak a megfogó erőnek nagysága Istené, nem enyém 
volt. Ne csüggedjen azért Nagyságod felvett szent hiva-
talában, elkezdett munkájában, hanem még az ellenkezések 
között is céljára igyekezzen. Külső vitéz volt nem régen 
Nagyságod, de nagv indulattja volt a külső ellenségnek 
elszélesztésére; most lelki vitézzé lesz Nagyságod, itt na-
gyobb indalattal kell lenni az ellenkezéseknek meggyőzé-
sére. Várjuk az urat, talán eljő segítségünkre; ha elő-
álomkor nem, éjfélbe nem, kakasszóra nem, bizonnyal 
eljő hajnalba s megvigasztal. Többet is írnék, de a hoszszas 
innepi occupatiókba elfáradtam és az óra is jelen van, 
hogy lelkek conscriptiojához fogjak, azért többet nem 
írhatok. 

Jelenteni kívántam azt is: célom ez. hogy Anno 
1.776 die 20-a martii a Presbyterialis Concursust teszem 
Tasi Helységbe, az hová Nagyságod hozzá tartozó Goad-
jutor urrakkal alázatosan hívom, el is várom szívesen. 
Többire midőn Nagyságodnak, úgy szerelmes élete párjá-
nak és Nagyságának Istentől szerencsés Űjj esztendőt, abban 
lelki s testi áldásokat kívánnék, vagyok Méltóságos Generá-
lis Feő Curator Patrónus uramnak, Virág Mihály Duna-
mellvéki Superintendens. 

Közli: Földvár íj László. 

N E K R O L O G . 

Somogyi Rudolf. 
1839—1894. 

A budapesti ref. főgimnáziumot pótolhatlan veszteség 
érte: Somogyi Rudolf, a gimnázium phisika-tanára kará-
csony első napján elhunyt. Osz óta betegeskedett már a 
kitűnő tanár, de baja csak november végén súlyosodott 
meg, midőn a koronként folytatott tanítás fonalát végleg 
kiejté halálra fáradt kezeiből. S így hivatásának áldozatául 
tekinthető, mert ha őszszel szabadságot vesz magának, 
mint barátai és kartársai óhajtották, talán kilábol bajából 
s élete még néhány évvel hosszabbra nyúlik, a lelkiisme-
retes tanár azonban semmikép sem akarta az új tanévbe 
bevezetést helyettesre bízni s így nagy erőfeszítésekkel 
mindegyre belekapott a tanításba, míg végre ágyba szö-
gezte a kór, mely aztán gyorsan elbánt a különben SZÍVÓS 

szervezetű férfival. 
Somogyi Rudolf azon kevesek közé tartozott, kik 

igazán tanárnak születtek. A gyermek lelkének alacsony 
tudományi színvonalára úgy szállani le, hogy azt világos 
magyarázatával, a tehető ellenvetések legyőzésével, a tá-
madható homály felderítésével és minden apró részlet 
pontos megvilágításával emelje föl a tárgy teljes megér-
téséig, ez kevés embernek adatott, az ilyen kevés, született 
igazi tanárnak. Magyarázatának ez a páratlan precisitása 
tette őt kitűnő tanárrá, de viszont a tananyag szigorú 
megkivánása a rendkívül pontos embert jellemezte. Sohase 
kivánt, tanítványaitól semmit, mit elő ne adott volna, de 
a mit előadott, azt mind megkövetelte. Időközben sohase 
fáradott ki a felmerülő hiányok betöltésében, ha látta 
egy-egy felelőről, hogy őt nem értette meg; s ilyenkor 
inkább magát hibáztatta, hogy nem volt eléggé világos, 
mint a gyermeket, kinek szellemi tudományát is mathe-
matikai pontossággal mérte meg 

Somogyi, mint tanár, autodidakt volt, mert hisz 
mikor ő, mint alig 23 éves ifjú a tanügynek szentelte 
magát, Magyarországon tanárképzés nem létezett még, 
különösen nem pedig a technika és természettudományok 
terén. A protestáns iskolák tanári nemzedékét a végzett 
theologusok, de ekklézsiát nem kapott, föl nem szentelt 
lelkészek adták, a szerint a mint egy tanszék ürült, tették 
oda az épen végzett fiatal embert, az aztán addig tanított, 
míg végre maga is tanult valamit. Különösen nehéz volt 
fizikára és mértani rajzra, s teljes lehetetlen volt német 
nyelvre alkalmas református tanárt kapni. A Csécsi- és 
Lugossv-féle alakok valódi fehér hollók voltak a protes-
táns tanügy terén. 

Gönczy Pál, a budapesti ref. főgimnázium alapítója 
és első igazgatója ezért szerencsésnek érezte magát, mi-
kor Somogyi Rudolfot, a budapesti polvtechnikum alig 
végzett hallgatóját segédtanárűl megnyerhette intézete szá-
mára. A mathematikát és fizikát Kerekes József fogya-
tékos buzgalommal képviselte, de meg a tömérdek óra-
számot nem is bírta volna, s így Somogyi Rudolf 1862-ben 
az alsó osztályokban mértani rajzot és számtant, az 
V. osztályban vegytant, s a Vl-ikban fizikát tanított, majd 
midőn Kerekes 18í)9-ben Zilahra ment tanfelügyelőnek, 
a felső két osztályban a kísérleti természettant is átvette. 
A hetvenes években az V. és VI. osztályból a vegytan 
és fizika kiszoríttatván, a rajzoló mértant vette át a leg-



alsó két osztályban is s haláláig ezen tantárgyaknál is 
maradt, minden évben egy-egy, évről-évre népesedő osz-
tály főnökségét is vivén, ebben, miután páratlan pontos-
sága köztudomású volt, többnyire a legalsó osztályokat 
vezette, miután azokkal legnehezebb a munka, míg a 
gyermekek szigorú rendhez szoknak. Halálakor is a II. a) 
osztály főnöke volt s ez osztály csodálatos ragaszkodással 
viseltetett iránta, pedig az osztályfőnök, a mulasztások 
szigorú számvevője, a mentségek bírája, a rend őre nem 
szokott kedvelt alak lenni a tanulók előtt. 

Somogyi pontossága szinte embertől alig várhatólag 
magasfokú volt. Ha valaki második csengetés után benyi-
tott tantermébe, biztos lehetett abban, hogy őt a tanári 
emelvényen látja. Ót se zordon idő, se gvöngélkedés, se 
látogatás, se semmiféle körülmény vissza nem tarthatta 
hivatása gyakorlásától: ő első sorban a kötelességé volt. 
Inkább egy negyedórával hamarabb jelent meg a taninté-
zetben, mint egy perccel később s a mint Ő megtartotta 
az időt percre, ugyanazt várta tanítványaitól s nem egy-
szer megtette, hogy pontosságra szoktatás kedveért bezá-
ratta tanterme ajtaját abban a percben, melyben ő elő-
adását megkezdette. Meglátszott rajta a szigorú mathemati-
kus, kinek egy pontnyit nem szabad a rajzban, egy tizedes 
törtet a számtanban vagy phisikában hibáznia, mert akkor 
hiábavaló egész igyekezete. 

Mint külseje, a mindig egyszerű, de elegáns, pedánsul 
tiszta agglegényé, olyan volt lénye is, a pongyolaságot sem 
dolgozatokban, kéregpapír-ábrák készítésében, külső maga-
tartásban. feleletben egyaránt nem tűrte tanítványaiban. S 
ha húszszor kellett egy »eztet« vagy »őteU szót kijavítania 
a feleletben, vagy úgy annyiszor visszautasítani egy pon-
tatlan rajzot, ő nem fáradott bele a kijavításba. Tanítvá-
nyairól külön törzskönyvet vezetett, melyben az illetőnek 
nemcsak származása volt benne hiteles adatok nyomán, 
de az összes, reá vonatkozó esetek naplószerü pontosság-
gal felsorolva. E törzskönyv egy-egy lapjáról elénk lépett 
a gyermek teljes képe összes jellemvonásaival, pontos ada-
tok alapján. 

Nem volt családos ember, ki tudná, mily tragédia 
rejlett lelkében, mely őt a nőktől és a családalapítástól 
visszatartá. A nők iránt rendkívüli udvarias, de velük 
szemben ép oly tartózkodó is volt. Huzamosabb ideig 
tanított Bayer Karolina magán-nevelőintézetében is; de 
végre is a nőnevelésünkben előtérbe lépett felületes, kül-
színes irány elüldözte őt e térről Oly pontosság, milyet 
ő várt növendékeitől, nem egyezik meg a jelenlegi nő-
neveléssel, mely csak a látszatot tartja szem előtt. 

Annál inkább elemében volt a Ludovika-Akadémia 
tantermében, hol évekig tanított. A katonai pontosság 
valódi eleme volt, s az ő lelkével igen összhangzott; még 
évek múlva is kedves emlékei közé tartozott e működése, 
melyet akkor szüntetett be, midőn már a pihenésnek és 
maga kímélésének szükségét érezte. Munkaereje és meg-
bízhatósága keresetté tette őt minden, műveltségének meg-
felelő téren s miután a legtöbb munkát, mint anyagilag 
független ember, szívességből, díjazás nélkül tette, ily meg-
bízatásokban igen sok része volt. Ilvképen volt évekig 
könyvtárnoka a Természettudományi Társulatnak, mely-
nek újjászületésekor alkotott könyvtárát rendezte és évekig 
kezelte Somogyi; könyvtárnoka a gimnáziumnak két év-
tizeden keresztül, phisikai szertárnoka az iskolának kez-
dettől fogva s mindenütt, a hol hatásköre volt, a legna-
gyobb rend, tisztaság és pontosság uralkodott. 

Szaktudományában elsőrangú tanár volt, mert szá-
mos szakfolyóiratot járatván saját költségén, a tudomány 
legújabb vívmányait folyton szem előtt tartotta s tanít-
ványait azokról azonnal értesítette. Külföldi lapokban a 

magyar phisikusok (Czógler, Parragh, Lucsics, Antolik stb.) 
felfedezéseit közölte s így közvetítője volt a magyar tudo-
mánynak a külfölddel. S mi őt mint embert is jellemzi, 
könyvtára mintaszerű rendben volt minden percben, gyö-
nyörű félbőr-kötésekben állottak otthon nem szigorúan 
tanításához szükséges könyvei, míg azok, melyeket hasz-
nált előadásaiban, phisikai dolgozó-szobájában az iskolá-
ban foglalnak el jelenleg is egy üvegszekrényt. 

Hogy nem volt egyoldalú szakember, arra elég egy 
példát mondanom. Pár év előtt nálam Heine »Dalok köny-
vé «-nek új kiadását látta Stahl gyönyörű tusrajzaival. Fel-
világosításomra, hogy ily illusztrációkkal egész cykius 
remekmű (Goethe »Faust«-ja, Schiller drámái, stb.) fog 
megjelenni, megjegyezte magának a kiadó címét s meg-
rendelte azokat. Az idén már az egész cvklust láttáin 
nála az eredeti szép kötésekben. Könyvekre nem sajnálta 
a legnagyobb összeget sem. ha azok értékes voltáról meg-
győződött. 

A tudományon kívül a zene volt szenvedélye. Zon-
gorája és harmoniuma nyújtottak fáradt szellemének min-
dennapi szórakozást, mindkét hangszer igen értékes és 
magas áron megszerzett jeles gyártmány volt. Pár meg-
hitt barátja volt rendes társasága, kik közt szelleme leg-
rejtettebb fiókjait is megnyitogatta s azokból egy elmélke-
désben és hasznos munkában eltöltött élet kincseit is 
előszedegette. 

Ilyen barátai voltak Irsav György, alberti-irsai föld-
birtokos s a nógrádmegyei két Schindler. Mindhármuknak 
fiai a gimnáziumba jártak, de dacára a testvéri viszony-
nak, melyben Somogyi e fiuk apjai iránt viseltetett, a 
gyöngébbeket (s az Irsayak bizony azok voltak!) ép úgy 
megbuktatta, mint bármelyikünk, mondhatnám, még szigo-
rúbb volt irántuk, mint tanártársai. Azokkal szemben, kik 
a gimnáziumban tették az érettségi vizsgát e fiuk közül, 
azon eljárást követte, hogy kérdezési jogát, mely az érettségi 
utasítás' szerint a szaktanáré, vagy az elnöknek, vagy a 
kormányképviselőnek engedte át, hogy a tanulóval való 
összebeszélésnek csak árnyát is elkerülje. S hiába volt 
bármily rábeszélés és biztosítás, nem lehetett rávenni, 
hogy valamelyik Irsay, vagy Schindler-fiúhoz ő intézzen 
kérdést az érettségin. 

A szünidőket ismeretei gyarapítására fordította. Sohase 
henye tourista-utazás volt az ő vándorlása, akár hazánk-
ban, akár a külföldön járt legyen is. Németül, franciául, 
angolul és olaszul igen jól beszélt s útirányai ennek meg-
felelően leginkább a földközi tengerre vezettek. Megszoktuk 
már. hogy minden év szeptember 5-én Somogyit napbar-
nította, vagy épen fekete arccal, esetleg még az úti-gőzös 
kormával ruháján látjuk viszont, hol Kairóból, hol Malta 
szigetéről, hol Gibraltárból vagy Genuából érkezve, de min-
dig pontosan, az iskola megnyitó ünnepélyére. 

Az idén, midőn szeptember elején visszaérkezett, 
ijesztő változást láttunk rajta. Arca sárga volt, beesett; 
szemei fájdalmasak és melle zihált. Szívbaj támadta meg. 
de ő nem törődött azzal. Kértük, hogy ne menjen így 
neki az iskolai évnek, ne tegye ki magát az első hónapok 
izgalmainak, midőn a nagy szünidő alatt féktelenné vált 
ifjúsággal a rendszerető tanárnak igazi harcai vannak. 
»Majd karácsonykor veszek szabadságidőt* — mondotta 
— »ez lesz az első, 32 év óta*. A tanítást megkezdette, 
de egy körülmény jött közbe, mely végzetessé vált. 

Az egyetemi füvészkertben ugyanis a pompás Vic-
toria regia virága nyílni készült. Somogyi értesítve lőn 
róla, mely napra várható a virág kinyílása. Tudományos 
embert ilyen, minden században alig egyszer-kétszer elő-
forduló tünemény rendkívül érdekel, a beteg néhány órát 
ott töltött a virág mellett, míg az ki nem pattant. A fel-



séges növény virága kinyílt, pár óra múlva aztán el is 
hervadt, de magával vitte a tudós tanár egészségét, ép 
oly hamar elhervadt az is. Nagy meghűlése a déli hőmér-
sékre fűtött, pálmaházból kiléptekor rohamossá tette baját 
s ki karácsonykor akart szabadságidőt venni, karácsony 
napján örökre megszabadult az élet összes szenvedéseitől. 

Mert a szenvedésekből is kivette osztályrészét, mint 
mindenki, ki a realizmus jelen korában mindig igazságos 
és korrekt akar lenni. A kor jelenlegi iránya szenvedése-
ket halmoz az intransigens emberre, ki az általános jel-
lemtelenség ellenében tisztán meg akarja meggyőződését 
és lelke tisztaságát őrizni. Somogyi Rudolfnak ez volt 
egész élete törekvése, ezért meg kellett szenvednie s kik 
előtt koronként megnyilatkozott, azok tudják, mily férfias 
lélekkel viselte azokat a szenvedéseket, melyek neki oly 
igen fájtak. Sokszor tették ezek őt végtelen keserűvé, 
sokszor volt, hogy gyűlölte az emberarcot, nem fogadta 
az üdvözletet, hanem futott mindenki elől. Az élet olykor 
elsötétült előtte s a kik láttuk, féltettük ilyenkor vagy lelke 
vagy teste épségét, ismerve az ő határozott jellemét és 
saját élete nem becsülését. Betegségének első jelentkezése 
azonban engesztelékenynyé tette őt s mintegy maga ke-
reste azt, hogy nvájasságával, szíves előzékenységével 
feledtesse a sötét napokat környezete emlékében s elhuny-
tával — melyet előre látott — mindenki előtt a kibékült 
s az örök elemekbe olvadni készülő nemes léleknek em-
léke maradjon meg. 

letet, mely erejéből sem az idő, sem a körülmények ha-
talma alatt nem veszít. 

»Nem voltál Te az az ember, kinek nyájas arcára 
felmelegül szívünk és szeretetteljes vallomásra nyílik, a Te 
komoly külsőd és kimért lényed nem pillanatnyi bizalmat, 
de a csalódást nem ismerő, egész életen át tartó nagyra-
becsülést vívta ki, s a ki egyszer megszorította a férfias 
jobbodat, érezte e kézszorításban a jégburok alatt is a 
hőn dobogó, érző szívet, érezte, hogy igaz jellem zárához 
jutott közelebb, érezte, hogy nemesebb lett, mert valódi 
férfi barátságát nyerte meg. 

»E törhetlen jellemednek estél elég korai áldozatául' 
mert nem akartál pihenni, nem akartad azt a nyugalmat 
megadni magadnak, mely az erőt újra megacélozza. »Majd 
karácsonykor pihenek, akkor veszek szabadságot* mon-
dottad az ősz elején, mikor mi, kik bajodat láttuk, egye-
sítők kérelmünket, hogy nyugalomra bírjunk. A karácsony 
első napja eljött és hajnala örök nyugalmat, örök szabad-
ságot adott neked. Jós szavad betelt, de nem így gondol-
tuk azt; most már örökre pihensz és nemes alakod eltör-
lődik a szétömlő porral, mely ércjellemedhez méltó érc-
koporsódat tölti be. A szigorú tanár eltűnt tanítványai 
elől és ezek sírva állanak koporsója körül. De él az igaz-
ságos férfi, a megvesztegethetlen jellem emléke az ő szivük-
ben. s a mi lelkünkben s áldásunk kisér örök pihenésed 
helyére, mert te jó és igaz valál«. 

Kacziány Géza. 

Hadd foglaljanak itt helyet még azok a búcsúszavak, 
melyeket tanártársaim megbízásából a dec. 27-én tartott 
temetésen az egyházi szertartás után elmondottam. Rövi-
den jellemzik az embert és tanárt, a mint azt egykori 
tanítványa és tanártársa látta. 

»Hadd állítsalak meg még egy pillanatra, mielőtt 
örök utadra indulnál, hogy elbúcsúzhassam Tőled, tanít-
ványaid és társaid nevében, elhunyt kartársunk és bará-
tunk; vidd magaddal örök nyugalmad helyére áldásunk 
szavát. Több mint három évtizeden át lankadatlan buz-
galmú, a kötelességteljesítésben páratlan, szinte ember-
feletti pontosságú tanár, Te, ki egész életedet, alig zsen-
dült ifjúságodtól kezdve ez egy intézetnek s azon egy 
célnak szentelted, mely ez iskola kebelében egy szilárd 
testületté olvaszt bennünket, a koporsód körül bánattal 
állókat, nyugodj' meg annyi fáradalmad, annyi lázas mun-
kád után, mert a kis tanintézetből, melynek hazánk leg-
súlyosabb korszakában szentelted egész férfikorod tevé-
kenységét, hatalmas, nagy népességű iskola s művelődé-
sünk történetében jelentékeny szereplő vált. a Te munkád, 
a Te életed nem volt áldástalan. 

»Sorsod megtagadta Tőled azt, hogy szerető család, 
hű hitves és ragaszkodó gyermekek körében lelj enyhülést 
sok félreértéssel, sok keserűséggel járó pályád alatt. Te 
összes szeretetedet mások gyermekeire vitted át, mások 
gyermekeinek lettél szigorú, de szerető, látszólag rideg, 
de igazságos atyja. Sokszor lett volna alkalmad kényel-
mesebb, gazdagabb javadalmazású, nyugalmasabb pályára 
lépni át, mert páratlan munkaerődet és pontosságodat 
méltán irigyelték intézetünktől, Te megmaradtál a gyer-
mekek között, kiknek vidám arca. ragyogó szemei és élet-
től, boldogságtól duzzadó lénye kárpótolt a Neked nem 
jutott családi örömök hiányaért, Te a miénk s a gyer-
mekeké maradtál. 

*Két emberöltőt neveltél ez intézetben a hazának, 
első tanítványaid gyermekei is ma már nagyrészt férfiak, 
kik lelkükben egészben Őrizték meg irántad azt a tiszte-

I R O D A L O M . 

** A magyar nemzet története című tíz kötetes 
s az Athenaeum kiadásában megjelenő nagy munkának 
(millenniumi kiadás) 7-ilt füzete most hagyta el a sajtót. 
Ez a 7-ik füzet Marezali Henrik, Vezérek kora (első) köte-
tének folytatása. Az V. fejezet, Kalandozások a görög biro-
dalomban, ebben a füzetben nyer befejezést és következik 
a VI. fejezet, melynek címe A nemzet átalakulása a kalan-
dozások korában. Ezután megkezdődik A vezérek korának 
negyedik könyve, melynek főcíme: A fejedelemség átala-
kulása és a következő fejezetekre oszlik u. m. 1. fejezet: 
Géza fejedelemsége: II. fejezet: A térítés kezdete, melynek 
folytatása aztán a jövő héten megjelenő nyolcadik füzetre 
megy át. Ezt a füzetet is igen érdekes képek díszítik. Mint 
díszes műmelléklet van a füzethez csatolva Esztergom lát-
képe Dörre Tivadar jeles rajzoló eredeti felvétele után, pom-
pás fénynyomatban előállítva és Szent István király ősrégi 
arcképe Turóci krónikájának brünni kiadásából. A szöveg 
közé szintén sok érdekes kép van nyomatva. Egyes füzet 
ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., 
félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben. 

** A világ vallásai cím alatt, az » Unitárius Kis 
Könyvtár« 58—64. füzeteként Derzsi Károly budapesti 
unitárius lelkész szerkesztésében Jenkin Lloyd Jones után 
érdekes munkácska jelent meg. Az angol szerző a 109 
lapra terjedő könyvecskében sajátos eredetiséggel és szel-
lemesen szól: I. Mózesről, a héber törvényadóról. II. Zo-
roasterről, a munka prófétájáról. III. Konficiusról, a poli-
tika prófétájáról. IV. Buddháról, Ázsia világosságáról, 
V. Sokratesről, az ész prófétájáról. VI. Jézusról, a ke-
resztyén vallás alapítójáról. VII. Mohammedről, Arábia 
prófétájáról. A könyv céljára kellő világot vetnek szerző 



eme záró szavai: »E tanulmányokat én nem a tudomá-
nyosság érdekében írtam, melyhez jogot nem formálhatok, 
hanem az élet, a törvény és a szeretet érdekében, az 
erkölcs és a jellem-építés nevében. Megmutatni igyekez-
tem, hogy a fajok vallásos tapasztalatain vörös fonál 
gyanánt mindenütt átvonul és ott van a kötelesség, a 
szeretet főeleme, a koronázó törvény, a mely mindnyá-
junkat hozzá csatol a természethez, a mi a lelki; a való-
hoz, a mi az eszményi és a közönségeshez, a mi lénye-
gileg az isteni«. A racionalista szellemben írott (a minek 
eklatáns bizonyítéka az is, hogy Sokratest is a világvallá-
sok alapítói közé sorolja) és nyelvünkre szépen átültetett 
tanulmányok 35 krért megszerezhetők a szerkesztőnél 
(Budapest, Koháry-utca 4. sz.) és Kókai Lajos könyv-
kereskedésében (Budapest, Károly-utca 1. sz.). 

** Theologiai Ismeretek Tára. Hazai és külföldi 
források, főleg a Holtzmann-Zöpffel-féle Lexikon Il-ik ki-
adása alapján dr. Antal Géza, Rácz Kálmán, Révész Kai-
mán és dr. Tüdős István közreműködésével szerkeszti 
Zoványi Jenő theol. magántanár, tiszaföldvári lelkész. — 
E hézag-pótló, nagybecsű theologiai munkából most jelent 
meg az V-ik füzet, melylyel az egész mű I-ső kötete 
befejezést nyert. Az V-ik füzet 321—423 lapon az »Egy-
házi szónokok—Füstölés« címszavak közé eső theologiai 
és egyházi kérdéseket tárgyalja enciklopédiái tömörséggel, 
gondos feldolgozásban. Nagyobb cikkei: Egyházpolitikai 
viszály, Egyháztörténet, Ellenreformáció, Énekeskönyv. Épí-
tészet, Erdélyi ev. és Erdélyi ref. egyházkerület, Evan-
gélium, Feltámadás, Ferenczrendiek, Fogadalom stb. Nagy 
számúak a kiválóbb egyházi férfiak, különösen az egyházi 
írók életét és működését ismertető cikkek. Igv Eichorn, 
Elefánt Mihály, Erasmus, Erdélyi János, Erigena, Esdrás 
Eutyches, Ézékiel, Ézsaiás; továbbá Faber Jakab és János, 
Fábián Dániel és Mihály, Farel Vilmos, Farkas József, 
Fáy András, Fejes István, Félegyházi Tamás, Feneion, 
Ferencz József, Fésős András, Fessler Ignác, Filó Lajos, 
Flacius Mátyás, Fliedner Tódor, Fördős Lajos, Franck 
Sebestyén, Francke Hermann, Fricke Gusztáv, Fry Erzsé-
bet stb. — A nem magyar jellegű tárgyak és személyek 
a jelzett német forrás után vannak kidolgozva, de min-
den irányban gondosan kipótolva a megfelelő magyar 
vonatkozásokkal. Különös elismeréssel kell szólnunk a 
magyar tárgyak és személyek kidolgozásáról, mivel e 
téren teljesen új ösvényen kellett haladniok. Itt nagybecsű, 
maradandó értékű munkát végeztek. — A theol. tudo-
mánynak nélkülözhetlen segédkönyvet, értékes betűrendes 
encyklopaediát nyújtottak. Oly könyv ez, melynek egyetlen 
theologus könyvtárából sem szabad hiányoznia. — Az 
egész mű három (25—30 íves) kötetből fog állani. Az 
I-ső most fejeztetett be s az A—F-ig terjed, a Il-ik való-
színűleg az Ny-ig fog terjedni, az utolsó a többi anyagot 
s a pótlékokat és javításokat fogja tartalmazni. Az egész 
mű előfizetési ára 6 frt, mely összeg Zoványi Jenő szer-
kesztőhöz Tisza-Földvárra küldendő. 

** A Jézus Krisztus istenségében való hit. Irta 
P. Didón, franciából fordította meggyesi dr. Somogyi Ala-

dár. fővárosi tanár. 8-adrét, 263 lap, ára 1 frt 80 kr. 
Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében. — A könyv 
azoknak a tannlságos és szellemes felolvasásoknak a gyűj-
teménye, melyeket a mult év böjti időszakában Didón 
atya, ez a hírneves hitszónok és nagy tudományú ferenc-
rendi szerzetes Párisban, a Magdolna-templomban tartott. 
Nyolc értekezést tartalmaz. Első a Krisztus istenségében 
való hit tényleges állapotát ismerteti, második a Krisztus 
istenségének jelenkori tagadását, harmadik e tagadás jelen-
tőségét, negyedik a Krisztus istenségében való hihetés fő-
indokát, ötödik a Krisztus saját tanuságtételét, hatodik a 
Krisztus istenségében való hivés nehézségeit, hetedik a 
Jézus hét szavát, nyolcadik a Krisztus istenségében való 
hitnek gyakorlati eszközeit ismerteti és méltatja. — A fel-
olvasások a művelt közönség nyelvén, apologetikus szellem-
ben, szellemesen vannak írva. Prot. olvasó is tanulsággal 
és élvezettel forgathatja, ha a pápás felekezeti vonatkozá-
soktól el tud tekinteni. A fordítás elég magyaros. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Tör-
ténetéből« most kaptuk az ötödik füzetet, melyben a 
magyarok kóborló hadjáratainak folytatása van megírva. E 
fejezethez érdekes facsimile is van csatolva :Widukind »Szász 
történetei«~nek azt a lapját, melyen Henrik német királynak 
a magyarok elleni készülődése van elmondva. A következő 
fejezet a magyar nemzet társadalmi és vallási átalakulásá-
ról szól, a keresztyén térítők munkáját ecsetelve a legjobb 
források nyomán. A füzet számos apróbb képeken kívül 
ismét tartalmaz két külön műmellékletet: az egyik Geiger 
festményét, a pozsonyi csatát, reprodukálja, a másik pedig 
Benczúrnak a nemzeti muzeumban levő képét, Vajk keresz-
telését. A füzet ára 30 kr. Az egész mű mintegy hatvanöt 
füzetben lesz teljes és megrendelhető Lampel Róbert (Wo-
dianer F. és fiainál) Rudapest, Andrássy-út 21. A kiadócég 
mostan is elfogad még előfizetéseket, mely esetben bérmentve 
küldi a füzeteket. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagv illusztrált munkából most jelent meg 
a 27-dik füzet, a melyben Gracza György a Jellasics 
betörésével kapcsolatos eseményeket, a Battyány-minisz-
terium lemondását, az önkéntes csapatok alakítását stb. 
mondja el. A füzet képei a következők: Poltenberg kardja, 
Kossuth Lajos azt üzente . . . dallama. A nádor menekü-
lése az országból. Jellasics a Balaton partján. István nádor 
a Kisfaludy gőzösön. Jellasics nem mer a nádor hajójára 
menni. Latour hadügyminisztert lámpára köti a bécsi nép. 
A munka első köteté immár külön is megjelent s úgy 
külső kiállítására, mint béltartalmára nézve valóban ki-
váló mű. Ára fűzve 5 frt 50 kr., díszkötésben 7 frt. A 
befejező kötet tavaszkor jelenik meg. 

E G Y H Á Z . 

Személyi hírek. A kolozsvári egyetem tanári tes-
tülete Szilágyi. Sándort, a budapesti egyetemi könyvtár 
igazgatóját, a hírneves történetírót és gróf Kuun Gézát, 
az erdélyi ev. ref. egyházkerület főgondnokát királyi en-
gedélylyel tiszteletbeli böícsészettudorokká avatja s neve-
zett tudósoknak a tudori oklevelet nemsokára kiszolgál-
tatja. — A viski ref. egyház lelkipásztorává 15 pályázó 
közül 104 szótöbbséggel Gsik Albert dolhai misszionárius 



lelkész választatott meg. Az eddigiekben hü munkásnak, 
úgy is mint budapesti theol. akadémiánk növendékének, 
rokonszenves üdvözlettel gratulálunk. — Szontágh, Pál 
főrendiházi tagot, evang. egyházunk hű fiát és áldozatkész 
felügyelőjét Balassa-Gyarmat városa díszpolgárává válasz-
tottas a díszpolgári oklevél átadásakor a napokban lelkes 
ovációban részesítette az ősz hazafit, kinek mi is szívből 
kívánjuk, hogy még sok éveken át szolgálhassa egyhá-
zunk és hazánk szent ügyeit! — A karcagi ev. reform, 
egyház főgondnokává a most megejtett tisztújítás alkal-
mával Lacsny Gyula mérnök választatott meg. — A 
millenniumi kiállítás orsz. bizottsága Bosznay István deb-
receni főiskolai rajztanárt bízta meg, hogy az ezredéves 
kiállításra egy somogyi lakodalmi menetet fessen meg. 

Keresztyén egyesületi élet. Az ifjúsági egyesület 
Budapesten január 10-én a theol. akadémia nagytermében 
helyiség-avató összejövetelt tart, melyen Szilassy Aladár 
elnök bibliamagyarázatot, Szász Béla theol. senior, dr. Tóth 
Miklós titkár és Szőts Farkas alelnök alkalmi beszédeket 
mondanak. — A Lorántffy Zsuzsanna-egyesület február 
8-án d. u. 4 órakor a Baldácsy-teremben tartja január 
havi összejövetelét, melyen Szász Károly püspök tart 
előadást. 

Változások az egyházi időszaki sajtóban. Az 
újesztendő nem sok változást okozott az egyházi sajtó-
ban. A kolozsvári, sárospataki, pozsonyi és pápai egyházi 
lapok változatlanul folytatják pályájukat. A debreceni 
prot. lap szerkesztőségében az a változás történt, hogy 
dr. Erdős József visszalépett a szerkesztéstől s a lapot 
most dr. Baczoni Lajos egyedül szerkeszti. Az építő irányú 
lapok között a »Kis Tükör« és a »Hajnal« tovább foly-
tatják hiterősítő munkájokat, de >A mi otthonunk* című 
prot. családi lap, melyet Pozsonyban Masznyik Endre és 
Stromp László szerkesztettek és adtak ki, az újévben 
pártolás hiányában megszűnt, a mit sajnálni lehet. Meg-
szűnt a Zoványi Jenő »Vallás és Egyház« című havi 
közlönye is egy évi tengődés után, valamint a »Kalászok 
az életnek kenyeréhez* című évnegyedes prédikáció folyó-
irat is. Érdekes tudni, hogy Debrecenben a »Debreceni 
Ellenőr« című napilap szerkesztését Eötvös Károly Lajos 
vette át, ki »Vasárnap* cím alatt vallásos és pedig ev. 
keresztyén vallásos szellemű heti melléklapot ad ki az 
anyalap mellett. A »Vasárnap« hozzánk is beküldött első 
száma gondos szerkesztésről, a. közlemények helyes meg-
választásáról, a családi és magán életnek keresztyén szel-
lemben való befolyásolásáról tesz bizonyságot. Figyelemre 
méltó jelenség az is, hogy Debrecenben mind a négy 
politikai lap, u. m. a »Debrecen*, a »Debreceni ellenőr*, 
^Debreceni Hirlap*, és a ^Debreceni Beggeli Újság« pro-
testáns szerkesztők vezetése alatt jelenik meg. A szer-
kesztők: Gáspár Imre, Kósa Barna, Márk Endre és Eötvös 
K. Lajos. Vajha a vezetésök alatt álló lapok irányán és 
szellemén is meglátszanék az evangéliumi keresztyén íz, 
szin és jelleg! 

Az evang. egyetemes gyámintézet 1894-ik évi 
működéséről hű képet rajzol a Bognár Endre szerkesz-

tésében megjelenő »Gyámintézet« című lap első száma. 
Bészletesen leírj a az orosházi ünnepélyeket, közli Sántha 
Károly lendületes alkalmi beszédét, szép verses imáját, 
a gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét. Zelenka Pál el-
nöki jelentését, Gyurátz Ferencz hatalmas emlékezését 
Gusztáv Adolfról, továbbá a négy egyházkerületi gyám-
intézet évi jelentését, az egyetemes gyámintézet pénztári 
kimutatását és mult évi segélyezéseit stb. Az egyetemes 
gyámintézet hevétele volt az 1894. évben a központban 
és a kerületeknél 17,459 frt 30 kr., a Gusztáv Adolf-
egylettől 17,259 frt 37 kr., összesen 34,718 frt 67 kr. 
Segélyül kiosztott szegény gyülekezeteknek és intézeteknek 
a saját bevételeiből 9235 frt 73 krt és a Gusztáv Adolf-
egyesület 17,259 frtos adományát, a miből 394 frt 41 kr. 
ev. ref. egyházaknak is jutott. A gyámintézetnek Szent-
iványi Árpád 500 frtos alapítványt tett, báró Prónay 
Dezső, báró Radvánszky Béla, báró Radvánszky János, 
Ihász Lajos 100—100 írttal, dr. Králik Lajos Í30 írttal, 
Kvassay Ede 50 frttal járult. Igen szép tevékenységet 
fejtettek ki a gyámintézet érdekében a nöegyesületek, vala-
mint az egyes iskolák körében fennálló ifjúsági egyesüle-
tek ; az előbbiek 1390 frtot, az utóbbiak 614 frtot gyűj-
töttek. A gyámintézet összes vagyona 91,933 frt 95 kr., 
miből 37,347 frt a Leopoldianum javára esik. Az intézet 
a Fricke-alapítványra 506, az Eisenach-i Luther-szoborra 
721 frtot gyűjtött. Az önkénytesség keresztyén elvén szép 
sikerrel működő szeretet-intézet további munkásságára 
Isten áldását kívánjuk! 

Vallásos összejövetelek. Egyszerre kétfelől, az 
ország messzeeső két részéből érkezik hozzánk örven-
detes hír az életbeléptetett vallásos estékről. Rozsnyón 
Terray Gyula gömöri ág. hitv. evang. főesperes indította 
meg ez iránt a mozgalmat, mely a legszebb eredményekre 
vezetett. Eddig imával és énekléssel összekötve a felsőbb 
leányiskola termében nagyszámú és díszes közönség jelen-
létében két vallásos estét tartottak, melyeknek egyikén 
nvug. professzor Kramarcsik Károly tartott egy rend-
kívül vonzó történeti előadást. Az esték iránt oly nagy 
az érdeklődés, hogy azokat az egész télen át megtartják. 
Karcagon Hajnal Elek lelkész és a fiatal, lelkes tanári 
kar buzgólkodik az esténkénti vallásos felolvasások mel-
lett, melyeket imával és énekkel kezdettek meg oly nagy 
közönség részvétele mellett, hogy azt a fiiskola termei 
nem fogadhatták be. Imát mondtak és felolvasásokat tar-
tottak. idáig Hajnal Elek lelkész, Horváth Ferenc tanár 
és mások. A jó munkát folytatják. 

A r. k püspökök közös pásztorlevelet bocsá-
tottak ki vízkeresztkor az alsó papsághoz és a hívekhez. 
A vízkereszti közös pásztorlevél élesen hangsúlyozza, hogy 
a polgári házasság mily veszedelmes a papságra és az egy-
házra nézve. A pásztorlevél tartalmára legközelebb vissza-
térünk. 

A gyülekezetek köréből. A szolnoki új. tiszta gót 
stylben épült református templomot, mely ref. egyházunk 
legszebb templomai között foglal helyet, a zord téli idő-
járás miatt, mint Lapunknak írják, csak május hóban 
fogják ünnepélyesen felavatni. — A debreceni ev. ref. egy-
házban, hol a lelkek száma 4-2.324, a mult évben született 
908 fi, 792 leány, összesen 1700. Meghalt 709 fi, 690 nő. 
összesen 1399. Egybekelt tiszta pár 355, vegyes 73. ösz-
szesen 428 pár. Áttért 16 fi, 16 nő, összesen 32. Kitért 



2 fi, 6 nő, együtt 8. Szaporodás 213 fi, 112 nő, 
együtt 325 lélek. Hogy a modern bűnök a kálvinista Rómá-
ban is tenyésznek, illusztrálásául elég felemlíteni, hogy a 
törvénytelen szülöttek száma 200. Az év folytán egyházi 
célokra tett különböző kisebb-nagyobb adományok összege 
830 frt 67 kr., ezenkívül egy ház, ondódi birtok, öt nyilas 
tanya és egy szőlő. 

Egyházi választások. A miskolci ev. ref. egyház 
presbyteriuma Kun Bertalan püspök és Mikuleczky István 
főgondnok kettős elnöklete alatt tartott ülésében a tiszán-
inneni egyházkerületen és az alsó-borsodi egyházmegyén 
megüresedett tisztségek betöltésére vonatkozó szavazatát 
ejtette meg. A miskolci egyház a maga nyolc szavazatá-
val az alsó-borsodi egyházmegye gondnoki állására Len-
gyel Sámuel, ugyanezen egyházmegye tanácsbirói állására 
Kerekes József poroszlói lelkész; ugyanezen egyházmegye 
főjegyzői állására Bodolay István mező-csáthi lelkész; a 
tiszaninneni egyházkerület egyházi tanácsbirói állására 
Nagy Ignác miskolci lelkész, világi tanácsbirói állására 
Debreczeny Bertalan sárospataki főiskolai igazgató; egy-
házi aljegyzői állásra Nóvák Lajos ungvári lelkész jelölt-
ségét támogatta. 

Az »Őrálló« érdekében. A sárospataki »Őrálló« 
című hetilapnak budapesti napilappá fejlesztése érdekében, 
örömmel halljuk, hogy egyházi körökben több helyt komoly 
akció indíttatott. Egyes ügybarátok, főként lelkésztársaink 
dicséretes tevékenységet fejtenek ki az előfizetők gyűjté-
sében. Beregi egyházmegyénk nagy buzgőságü esperese 
külön körlevélben hívta fel a gyülekezetek lelkipásztorait, 
hogy a fontos vállalatot szellemi és anyagi erejökkel minél 
tömegesebben pártolják. Az »Őrálló* szerkesztőjének az 
a terve, hogy mihelyt együtt lesz a szükséges számú elő-
fizető, a mi február végén lesz megtudható, azonnal meg-
teszi az előkészületeket, hogy az »Őrálló« f. évi július l-én 
kezdve Budapesten mint napilap folytathassa pályafutását. 

I S K O L A . 

Diákkongresszus Kecskeméten. A magyar diák-
szövetség ez évi kongresszusát Kecskeméten tartja meg. 
A kecskeméti jogakadémia ifjúsága már nagyban készü-
lődik, hogy méltó módon megfelelhessen házigazdai tiszt-
jének. Ebben a törekvésében a város és a közönség is 
támogatja. A diákszövetség központi választmánya Buda-
pesten Martos Ferenc elnöklete alatt ülést tartott és Burg 
Kornélt, a budapesti »egyetemi kör« alelnökét megbízta 
a kongresszus előkészületeinek megtételével. Burg Kornél 
a hét folyamán Kecskemétre utazik, hogy ott a kongresz-
szus idejét megbeszélje a jogakadémia ifjúságával. A kon-
gresszuson való részvételre már eddig is sok vidéki fő-
iskola bejelentette küldötteit. 

Az Eötvös-alap mult éve teljességgel nem volt 
valami fényes. Magyarország 26 ezer tanítója közül alig 
másfél ezer fizeti be évi 1 frtnyi tagdíját. Nagyobb be-
vételei voltak: jótékony adományokból 1500 frt; tagdíjak-
ból 1134 frt; kamatból 2242 frt; a közoktatásügyi minisz-
ter utalványozásából 500 frt; báró Hirsch adományából 
200 frt; Krausz M. hagyatékából "̂ 00 frt; Jordán Ferencz 

alapítványából 1000 frt s Királyi Pál 8000 frt hagyatéka 
a »Tanítók háza« javára. Sajnos, hogy míg a tanítók 
társulatán kívül állók felismerik az alap magasztos célját, 
addig a tanítók nagy része távol tartja magát tőle. Ha 
egyébként nem, legalább persely-felállítással áldozhatnának 
az Eötvös-alapnak! 26 ezer tanító csak persely útján is 
nagyon sokat tehetne a jótékony alap érdekében! 

Országos lelencház létesítése ügyében néhány hét 
előtt értekezlet volt a belügyminiszternél. Az értekezleten 
történt megállapodások folyományaként a belügyminiszter 
most leiratot intézett a fővároshoz, melyben fölhívja, hogy 
egyrészt alkalmas telket jelöljön a lelencház számára, más-
részt pedig összes e célra rendelkezésre álló alapítványait 
és alapjait a belügyminiszter rendelkezésére bocsássa. 

Uj állami iskolák. A pozsonymegyei Gajar köz-
ségben, hol a szomszéd osztrákok nagyban űzik a néme-
tesítést, legközelebb új magyar iskolát építtet az állam. 
Azonkívül kisdedóvót is alapít. Igazi missziót fog telje-
síteni ez a két intézet, ép úgy. mint. Malackán nemrég 
megnyitott szép nagy iskola, hol az egész környék német 
és tót ifjúsága tanul most magyarul. Egy harmadik iskolát 
Sajdik-Humenec községben építtet a kormány. Ez iskolák 
tervét Gesztessy Mihály mérnök készítette. 

A tanítók és kántortanítók nyugdíja. A kántor-
tanítók nyugdíjazásánál sok nehézséget okozott, hogy az 
iskolai hatóságok a díjlevelekben nem tüntették fel külön 
a tanítói és külön a kántori illetményeket. De a többi 
tanítók nyugdíjigényének megállapítása is sok nehézség-
gel járt, mert az iskolai hatóságok a díjleveleket hiányo-
san állították ki. A kultuszminiszter elrendelte, hogy jö-
vőre minden új tanítói állás szervezésénél és minden régi 
állás betöltésénél a kétféle fizetés a. díjlevélben pontosan 
kitüntettessék. 

A tanügy munkásai érdekében. B. Eötvös Loránd 
kultuszminiszter az utóbbi időben következő figyelemre 
méltó intézkedéseket tett. Jutalmak és segélyekre az eddigi 
7000 frt helyett 40.000 frtot vett fel költségvetésébe; folya-
matban van a nagyobb helyeken az állami elemi iskolai 
tanítók illetményeinek a többi állami tisztviselők illetmé-
nyeinek mérvéhez képest való fölemelése. Az utóbbi idő-
ben 14 tanítót nevezett ki tanfelügyelőségi tollnokká. A 
IX-ik fizetési osztályba sorolt tanítók számát fokozatosan 
emelni szándékozván, azok számát, egyelőre 80-ra emelte 
föl. Visszaállítja a IX-ik fizetési osztályba sorolt polgári és 
felső népiskolai igazgatóknak pénzügyi okokból elvont igaz-
gatói díját és ez által is egy régi kívánságnak tesz eleget. 
A hol csak kívánják, a községi és hitfelekezeti tanítók ré-
szére megadja a 400 frtos minimumhoz szükséges állam-
segélyt. Megszüntette az állami elemi iskoláknál a segédtaní-
tói intézményt, melyet tanítói körökben megélhetési szem-
pontból annyira és méltán nehézményeztek. 

Tanítók fizetése Beregmegyében. Az 1893. évi 
XXVI. t.-c. végrehajtása ügyében kiadott utasítás 6. §. 
rendelkezésének megfe'előleg Matavovszky Béla kir. tan-
felügyelő már elkészítette Beregmegyében a tanítói fize-
tések nyilvántartását. E szerint a vármegye községi és 
egyházi jellegű 209 tanítója között csak egynek a fizetése 
haladja meg az 1000 frtot; 800 frton felüli fizetése van 
egy tanítónak; 700 frton felüli kettőnek; 600 frton felüli 
kilencnek; 500 frton felüli 11-nek; 400 frton felüli 13-nak: 
300 frton' felüli 44-nek; 200 frton felüli 50-nek; 100 frton 
felüli 55-nek; 100 frton aluli fizetése 32 tanítónak van. 
Ebből látszik, hogy Beregvármegye egyházi és községi 



tanítóinak 82 -%" a n a gy nyomorban él. A legjobb fizetést, 
a nagydohronyi ev. ref. tanító (1165 frt), a legkisebbet 
a zúgói g. k. tanító (45 — 51 frt) élvezi; ez utóbbi helyen 
tisztán tanítói fizetés 26 frt 80 kr., a többi kántori jutalék. 
Ama 82% bizony demoralizált hadsereg. Reméljük azon-
ban, hogy nemsokára ezen is segítve lesz; csak sietni 
kell az 1893. évi XXVI. t.-c. végrehajtásával. 

A tanítók országos nyugdíjalapja. A köz-
oktatás állapotáról szóló jelentéssel kapcsolatban a közokt. 
miniszter beterjesztette az országgyűléshez a tanítói nyug-
díj- és gyámalap 1893. évi állapotáról szóló jelentését is. 
E szerint a nyugdíjalap tiszta vagyona 10.544,470 forint, 
mely összeg, ha az előbbi évi tiszta vagyonnal összehason-
lítjuk. 870.347 forintnyi szaporodást mutat. Az alapnak, 
eltekintve az államsegélv és egyéb bevételeitől, a kamatok-
ból 421,855 frt, évi járulékokból 470,600 frt és az 1894. évi 
nyugdíjtörvény 10 paragrafusa értelmében a népoktatási 
tanintézetekbe járó tankötelesek által fejenkint fizetendő 
15 krajcárnyi hozzájárulási díjakból 117.694 frt bevétele 
volt. E bevételekkel szemben a kiadások a következők 
voltak: nyugdíj címen 1498 tanító 250.688 frtot, özvegyi 
segély címén 1793 tanító özvegye 178.550 frtot, 2122 árva 
gyámpénz címén, 63,553 frtot, 11 tanító nyugdíjpótlék 
címén 761 frtot és 35 tanító végkielégítés gyanánt 66.607 
frtot. tehát összesen valamivel több mint egy fel millió frtot 
kapott. A hazánk népoktatási tanintézeteiben működő 
25.752 tanerő közül csak 17.788 vétetett föl intézeti tag 
gyanánt és a tagok száma nem is lesz nagyobb, mert a 
nyugdíjintézetnek nem kötelesek tagjaivá lenni a lelkész-
és szerzetesrendi tanítók és tanítónők, az ugyanoly állású 
óvók és óvónők, valamint a tanítóságnak ama tagjai, kik 
más nyugdíjintézet kötelékébe tartoznak. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Szeberényi Andor nagylaki ág. ev. lelkész folyó 

évi január 1-én élete 71-ik, lelkészsége 49-ik évében 
rövid szenvedés után elhunyt. A társadalmilag jelentéke-
nyebb lelkészek sorából való volt. ki országgyűlési kép-
viselőséget is viselt, igazgatója volt a nagylaki takarék-
pénztárnak, igazgatósági tayja az arad-csanádi vasútnak. 
Gyermekei nem maradtak. Özvegye, Vanicsek Krisztina 
gyászolja halálát. Béke hamvaira! 

f Fráter Imre. az érmelléki reform, egyházmegye 
gondnoka, a debreceni szabadelvű párt elnöke, volt or-
szággyűlési képviselő, Debrecenben hosszas szenvedés után, 
élete 71-ik évében, meghalt. Áldás emlékére! 

f Dhombres E. a francia református egyház egyik 
legkiválóbb hitszónoka és a párisi Szent-Lélek egyház 
buzgó lelkipásztora, Párisban meghalt. Egy éve, hogy 
nyugalomba vonult. Elnöke volt a francia biblia-társulat-
nak és a diakonissza-intézetnek. Beszédei közül egynehány 
magyar nyelven is megjelent Hetesy Viktor átdolgozásában. 
Emlékét sokan áldják. 

f Tóth Mariska, Tóth Sámuel debreceni theol. 
tanár leánya 13 éves korában, hosszas szenvedés után, 
január 4-én jobb létre szenderült. Évek óta tartó kínos 
szenvedéstől váltotta meg a halál. Igaz részvéttel oszto-
zunk a megsebzett szivű szülők nagy bánatában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Rövid válasz a »Religió«-nak. A Religió egy 
szerény és szeretetteljes hangon írt — már t. i. a »Religió« 
szokása szerinti szerény és szeretetteljes — cikkben fog-
lalkozik ama közleménynyel, a mely »A szentesítés után« 
címen e Lap mult évi 51-ik számában megjelent. A sok 
szalmából két magot tudtunk kirázni. E két mag két vád. 
A »Religió« kétkulacsossággal vádol, a miért lelkesedéssel 
üdvözöltem az egyházpolitikai reformokat, mégis intem 
az evangélium híveit, hogy vigyázzanak, az Isten orszá-
gát buzgóbban munkálják, mert rosszakaratú emberek 
félremagyarázhatják az új és jó törvényeket. Szegény 
>Religió«, hogy ezt meg nem tudod érteni! Hiszen eszedbe 
juthatna, hogy teszem a biblia már csak magasztos esz-
méket foglal magában. Lelkesedéssel üdvözlöd, de deák 
nyelven, hogy a nép ne értse s el is rejted a nép elől, 
mert félsz, hogy félremagyarázzák. Lásd, sok okos dolog 
van még a biblián kívül is, a mit az emberek félrema-
gyarázhatnak. kivált ha azok az okos eszmék nagy át-
alakulásokat céloznak. Csakhogy a Krisztus hívei nem 
rejtik el sem a bibliát, sem más okos könyveket és tör-
vényeket, hanem megmagyarázzák azokat s a népet azok 
igazi mivoltáról felvilágosítják. A másik vád az, hogy én 
félek s hogy a protestántizmus fél a vitatkozástól. Dehogy 
félünk! Hanem a dolog értelme az. A protestáns, sőt min-
den művelt ember, sőt minden helyes gondolkodású pá-
pista pap is meg van arról győződve szive mélyén erősen, 
mint teszem Simor, Hajnald s mások megvoltak, hogy a 
pápa csalhatatlanságáról szóló tan nem keresztyén tan, 
nem igaz tan. Ezt be is tudja bizonyítani s a pápista 
tévedést e ponton is, más ponton is meg tudja cáfolni. 
Csakhogy mi keresztyén szempontból nem tartjuk elégnek 
a cáfolást, hanem szükségesnek tartjuk, hogy a Krisztus 
hívei szánják és sajnálják azokat a szerencsétleneket, a 
kik elég vakmerők annak a Krisztusnak nevében beszélni 
a Krisztus ^helytartójáról*, a ki megmondotta: »Én ve-
letek vagyok minden nap*. Hanem úgy látszik, a »Religió« 
munkatársa e mondás igazságát magán még nem tapasz-
talta. Még egyet. A » Religió« ez évi első számában egy 
kis közlemény azt magyarázgatja, hogy az angolok vallá-
sossága és szabadságszeretete abból a korból származik, 
a mikor még misére jártak. No ezzel is többet tudunk. 
Hanem most meg azt nem tudjuk, miért kergette el az 
angol nép a XVII században II. Jakabot, a ki a pápista-
ságot és azzal együtt a zsarnokságot rá akarta erősza-
kolni s miért választotta jelszavául e mondást: No peperv? 
Gondolkozzanak mind e dolgok felől a >Religió« szerkesz-
tője és munkatársai! Ha van bennök egy kis igazságérzet 
s ha csakugyan becsülik valamire a Krisztust, akkor még 
válbatik belőlök, ha nem is Luther vagy Calvin, de leg-
alább Cranmer. — Janus Pannonius. 

* Az E. M. K. E. mult évi működéséről terjedel-
mes jelentés ad számot. A legnagyobb magyar kulturegye-
sületnek a jelentés szerint 1.137,806 frt 29 krra emelke-



dett már a vagvona. A mult év óta készpénzben és érték-
papírokban 64.327 frt 38 krral, hagyatékokban 78.200 frttal 
szaporodott ez a vagyon. A hagyatékok közül legnagyobb 
Bitskey Kálmán pestmegyei birtokosé, a ki 40.000 frcot 
hagyott az egyesületnek. Az egyesület szervezetére nézve 
kiemelendő, hogy a fiókválasztmányok száma nem ap^dt, 
ellenben több fiókot újjászerveztek. Legújabban az iránt 
folynak az előmunkálatok, hogy Hódmezővásárhelyit, Nyír-
egyházán, Nagykikindán, Szabadkán, Nagyváradon, Szege-
den, Szilágy-Gsehen és Báziáson fiókválasztmányok alakul-
janak. Ez idő szerint összesen 61 fiókválasztmánya van 
az E. M. K. E-nek. A kulturális akcióról a következő ada-
tok számolnak be: Az E. M. K. E. segít, föntart vagy 
járadékkal támogat egy nagyszabású földművesiskolát, nyolc 
egyéb szakiskolát, 62 népiskolát, 22 óvót és gyermekme-
nedékhelyet, három emberbaráti intézményt, 15 lelkészt, 
49 népkönyvtárt s 26 daloskört. 

* Unitáriusok konferenciája Amerikában. Az 
amerikai unitáriusok s más szabadelvű keresztyének nem-
zeti konferenciájukat mult évi szeptember 24—27. napjain 
nagy érdeklődés mellett tartották meg Saratogában. Az 
Egyesült-Államok különböző helyeiről 2000-nél több kül-
dött jelent meg. E conferencia 1865-ben alakult, s azóta 
minden két évi időközben megtartatott. A jelen évi gyűlés 
a conferencia keletkezése óta a legfontosabb az amerika1 

unitáriusokra nézve. Ugyanis a conferencia alkotmányát 
illetőleg voltak eltérő nézetek, a melyek mindig némi súrló-
dásokat okoztak. Hanem az alkotmányváltoztatás oly 
szerencsésen történt, hogy azt egyhangúlag fogadták el a 
conferencia tagjai s így az amerikai unitáriusok a Csen-
des-tengertől az Atlanti Óceánig egy hatalmas és életerős 
testületbe olvadtak össze. Most már szép összhangzatban. 
egyesített erővel folytathatják nagy missziójukat elveik ápo-
lása érdekében. Kiemeljük, hogy Hackley asszony, Tarry-
townból 50.000 dollár (125,000 frt) alapítványt tett oly 
célból, hogy a Meadville-i unitárius papnevelő intézetnél 
a Társadalom-tan (sociology) tanítására egy tanári széket 
állítsanak fel. Elhatároztatott 50,000 dollár gyűjtése, mely 
összeget az amerikai unitárius társulat gondozására bízzák, 
hogy annak jövedelméből a »New-World« folyóirat kiadási 
költsége fedeztessék. Wendte lelkész érdekes jelentést tett 
a Californiában történt misszióról. Ugyanis a Csendes 
tenger partján az unitárismus rohamos haladást tett. Végül 
megemlítjük még, hogy az angol unitáriusokat Carpenter 
Estlin, oxfordi theologiai tanár képviselte, kit kitüntetéssel 
fogadtak. Carpenter tanár felolvasást is tartott a »Maga-
sabb kritikáról, a valódi történelmi Krisztust illetőleg.« A 
conferencia kifejezést adott annak is, hogy mennyire óhaj-
tották volna látni és hallani a magyar unitáriusok »Vene-
rable Bishop«-ját, de e reményük nem teljesülhetett. (K. M.) 

* Családi levéltárak a nemzeti muzeumban. A 
nemzeti muzeum könyvtára a napokban ismét két családi 
levéltárral gyarapodott. Egyik az Ivánka-család levéltára, 
melyet Ivánka Zsigmond ajándékozott a nemzeti muzeum-
nak. Kicsiny, de arányos és értékes levéltár, melyben 
173 oklevél van, 29 darab a mohácsi vészt megelőző 
időből, 17 a XVI. századból, 22 drb a XVII. és 49 drb 
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a XVIIT. századból, — Másik a Balassa nemzetség levél-
tára, melyet báró Balassa István, a család széniora minap 
adott át letéteményként a nemzeti muzeumnak Ez a levél-
tár a legnagyobb az eddig letéteményezett családi levél-
tárak között. Több százezer okirat van benne, túlnyomó 
részben a XVI. és XVII. századból, a mikor a Balassák 
hazánk főnemesi családjai között kiváló szerepet játsztak. 
Legrégibb oklevelei a XIII. század első feléből valók s 
a mohácsi vészt megelőző időkből körülbelől 350 oklevele 
van. A gyűjtemény gyöngye azonban báró Balassa Bálint 
költeményeinek eredeti kézirata. A történelem s valószínű-
leg az egyháztörténet munkásai is bő anyagot lelnek e 
levéltárban s a nemes báró hálára kötelezte nemzetét, 
midőn a gazdag gyűjteményt a tudományosság előtt meg-
nyitotta. 

* A buddhisták száma. Eddig a vallási statisztika 
a buddhisták számát 500 millióra tette. így Rhys Dávid híres 
angol statisztikus s utána a németek is. De Sir Monier-
Williams, egy másik angol tekintély s ulána dr. Hopper 
amerikai vallás-statisztikus a legújabb kutatások nyomán 
egészen más eredménynyel számítanak s azt mondják, 
hogy a buddhisták összes száma csak 100 vagy pláne 
csak 86 % millióra tehető. Az eltérés oka az, hogy Rhys 
és társai Khina óriási (állítólag 400 millió) néptömegét 
nagyrészben buddhistának számítja; ellenben S. Monier-W. 
és dr. Hopper kimutatják, hogy a khinaiak nagy többsége 
nem buddhista, hanem a konfueianizmus és a taoismus híve, 
sőt Japánban is a shintoismus van többségben. Ezért 
S.-Monier-W. a buddhisták számát csak 100 millióra be-
csüli. Dr. Hopper pedig ugyanazon az alapon 86 millió 
buddhistát számít, kik között 30 millió Khinában, 20 millió 
Japánban, s 36 millió Ázsia többi részében lakik. — 
Ugyanez a statisztikus a brahmanismus híveit 200 millióra, 
a konfucianismuséit 250 millióra, az összes keresztyéneket 
pedig 452 millióra becsüli. 

P á l y á z a t . 
Az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegyébe kebele-

zett keő-i egyház lelkészi állása változás folytán meg-
ürülvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme hivatalos felszámítás 
szerint 1100 frt s így az egyház III-ad osztályú. 

Pályázni szándékozók kellőleg felszerelt kérvényei-
ket 1895. március hó 1-éig Szabó Péter esperes úrhoz 
(Piros, Bácsm.) küldjék be. 

Budapest, 1894 december hó 31-én. 
Szász Károly. 

2—2 d u n a m e l l é k i ref. püspök . 

Lapunk f. évi három első számát minden 
régi előfizetőnknek megküldjük, a többieket azon-
ban csak azoknak, a kik az előfizetési díjat vagy 
a megrendelést addig beküldik. Az előfizetési fel-
tételek a Lap homlokán olvashatók. 

VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



r> R O T E S T Á N S 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szcrkesztííség: 
IX. kerület. Pipa-utca y.'í. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadtf-liivatal : 

llomj/ánstki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöflz. és hirdet, d i jak 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 kv ; egcsz évre : 4> frt\ 

Egyes szám ára ÍÍO kr. 

K ú n K o c s á r d g r ó f . 
( 1 8 0 2 - 1 8 9 5 . ) 

Kidőlt ime ő i s : a legnagyobb székely. Széchenyi elvtársa a fajszeretetben, Kossuth 
munka tá r sa nemzetépí tósben, Deák taní tványa pur i tán erkölcsben. Egyházunk osz-
lopa, tanügy Maecenása, nemzet jóltevöje ! 
A század hajnalán látta meg a napot, a század alkonyán tündöklő napja lőn 

nemzete egének. Már ifjúi lelkét kínosan éget te hőn szeretet t faja gyászos pusztulása, 
műveletlensóge. Nagy fajszeretete nagy eltökélóst s zü l t : munkával , vagyonnal, mit szor-
galom gyűjtött , építni nemzetét, művelni fajtáját , lemondva családról s úr i kényelemről. 
Elvonult, dolgozott, takarékoskodot t , sokaktól nem értve, véritől lenézve. Tűr t , hallgatott, 
munkált , remélt s imádkozott. 

Hősies munkája , dicső lemondása élete délpont ján gyümölcsözni kezdett . Szász-
városon templomot közel százezerrel, közművelődésnek,anyaszentegyháznak, egy maga épített. 
Kis köre e l b á m u l t : mit akar, mit művel ez a különcködő algyógyi remete. Egyháza fiai 
nagy lelkesedéssel főgondnokká teszik az oszlopos férfit. 

Majd az egykor dicső, de elszegényedett, eloláhosodott szép Hunyad vármegyét 
hódítgat ja vissza magyar művel tségnek : elárvult t rak tusa néptaní tóinak fizetését önkényt 
négyszáz for intokra maga k ipóto l ja ; elesett, elpusztult magyar véreinek nemesi alapot 
alkot fajszerelme. S mikor aztán öreg napjaiban látja s ikerét művének, azzal tetőzi be 
honmentő munkájá t , hogy minden vagyonát, egy negyed milliót, az EMIÍÉ-re hagyja. 
A családtalan agg így lőn écles atyja, áldott jóltevöje szeretet t fajának, drága hazájának. 

Nemzete e lbámult e nagy honszerelmen, pur i tán f iának nagyságos dolgain. Kit nem 
perc ihlete, nem tünő hevület, de nagy szive tartós, olthatlan szerelme emelt nemzet-
hősök ünnepel t sergóbe. 

Egyházam, nemzetem dicsőült nagy fia, kit most kegyelettel övez Hungar ia : nagy 
szived érzésit kebe lünkbe oltjuk, nagy lelked tet tei t emlékünkbe zár juk s buzdító pél-
dául f iainkra hagy juk! 

Sz. F. 



A három új egyházpolitikai törvényről. 
Ha már a hazánkban csak legutóbb szentesített és 

törvényerőre emelt polgári házasság teljes intézményét 
tekintjük, úgy a mint az az 1894. évi XXXI. törvénycikk 
§-aiban lefektetve van: valóban keresve-kerestünk abban 
olyan pontokat, melyeket az egyház, vagy a vallás-erkölcsi 
felfogás szempontjából szigorú elbírálás alá lehetne ven-
nünk, de ilyet egyáltalában nem találtunk. 

Hodge múltkor idézett szavaiban nagyon helyesen 
ítéli el az angol, a német és az északamerikai államok 
életéből vett ama példákat, melyekben családi, politikai, 
testületi, vagy pusztán büszke fajérzeti szempontból való-
sággal fényt űznek a házassággal és pedig mindazon 
államokban a polgári házasságnak eszméjéből, míg a mi 
törvényünk, minden abnormitás kizárásával, teljesen a 
jogegyenlőség alapjára helyezkedik s tiszteletben tartván 
a házasulni akaró felek egyházias érzületét, nem akarja 
sérteni és nem is sérti a vallás-erkölcsi elveket sem. A 
protestáns egyházak házasságjogi felfogásához meg épen 
sokkal közelebb áll, mint például a római katholikus egy-
házéhoz. 

Tiszteletben tartja e törvény a házasodni akaró felek 
egyházias érzületét, a mennyiben »ezen törvény a há-
zasságkötésre vonatkozó vallási kötelességeket érintetlen 
hagyja«. (149. §.) 

Nem sérti, sőt erősen hangsúlyozza e törvény a vallás-
erkölcsi elveket, mikor kimondván, hogy »az eljegyzésből 
nem származik kereseti jog a házasság megkötésére« (1. §.), 
az eljegyzési idő alatt bármelyik fél részéről a kötendő 
házasság céljából tett kiadások erejéig kártérítést állapít 
meg (3. §.); mikor nem engedi házasságra lépni a közel 
rokonokat és sógorokat (11. és 17. §-ok); a még korábbi 
házasságban élőket (12. §.); azokat, »kik közül egyik a 
másikkal egyetértőleg, saját házastársának, vagy a másik 
házastársának élete ellen tört« (13. §.); az elmebetegeket, 
a magokat megértetni nem tudó siketnémákat (14. §.); 
a kiskorúakat (16. §.); a lelki rokonságban levőket (18. §.); 
a házasságtörőket bűntársaikkal (20. §.) stb. 

Ha mindezekhez, melyeket csak kivonatosan közöl-
tünk, hozzáveszszük azt is, hogy az új törvény a házas-
sági elválást az eddiginél még nehezebbé teszi: azt hisz-
szük, igazoltuk azon tételünket, hogy az új törvény a 
vallás-erkölcsi felfogás ide vonatkozó minden követelmé-
nyének megfelel. 

De bizonyos az is, hogy ezen törvény sokkal köze-
lebb áll a protestáns egyházak házasságjogi felfogásához, 
mint például a római katholikus egyházéhoz, Ebből folyik 
tehát egészen természetesen, az, hogy a római katholikus 
egyház, főként a maga hivatalos közegeivel oly elkesere-
dett harcot vívott ezen törvény, mint még törvényjavaslat 
ellen, s egyes rétegeiben ma sem abar belenyugodni a 
már szentesített törvénybe. Szó sincsen róla, hogy respek-
tálná a törvény a házasság sakramentális jellegére vonat-
kozó római katholikus dogmatikai felfogást, sőt nem veszi 
tekintetbe azt sem, hogy ezen egyház, a III. Incze pápa 
alatt 1215-ben tartott lateráni zsinat ideje óta, úgy a 
rokonságban, mint a sógorságban négy fokig tiltja az 
egybekelést. 

Nem veszi tehát e törvény tekintetbe a római katho-
likus egyháznak e pontra vonatkozó kánonjogi S7.vuványait, 
s ugyancsak ezen tekintetben mellőzi a nevezett egyhá-
zéval csaknem mindenütt egy alapon álló görög katholikus, 
s a hozzá közel álló görög-keleti egyházaknak ide vágó 
eljárását, 

A rokonok és sógorok közül az új törvény 11. és 
17, §-ai értelmében bizonyos kivétellel csak azok nem 

köthetnek hazánkban ezentúl házasságot, a kiket a II. József 
császár 1786. évi házassági ügyekre vonatkozó rendeleté-
nek 12—16. §-aira támaszkodó 1790/91. évi XXVI. t.-c. 
11. §-a negatíve jelöl meg, tehát a 11, §. szerint nem 
kelhetnek egybe 

a) vérrokonok egyenes ágon; 
l) testvérek; 
c) testvér testvérének vérszerinti leszármazójával; 
d) az egyik házastárs a másik házastársnak egyenes 

ágbeli vérrokonával, a házasság megszűnése vagy érvény-
telenné nyilvánítása után sem. 

Továbbá a 17. §. szerint: 
Tilos a házasságkötés az unokatestvérek között. 
A mi már a 11. §. d) pontját illeti, arra nézve nekem 

aggályaim vannak, úgy hogy szinte hajlandó vagyok azon 
nézetemnek adni kifejezést, hogy itt a törvényhozótestület 
egy okvetetlenül helyrehozandó elnézés áldozatává esett. 

Okoskodásom ez: nem köthet tehát házasságot »az 
egyik házastárs a másik házastársnak egyenes ágbeli vér-
rokonával*. Más szóval nem veheti el az ipa menyét, a 
napa nem mehet férjhez vejéhez; avagy a férj nem veheti 
el feleségének előbbi házasságából született leányát, sem 
a feleség nem mehet hozzá férjének előbbi házasságából 
született fiához. Ezen kimutatást természetesen lehetne 
aztán úgy föl-, mint lemenőleg akár meddig vinni, de ez 
föltétlenül fölösleges, mert talán nincs férfi, ki napának 
anyját, vagy mostoha leányának leányát akarná elvenni, 
sem nő, ki ipának apjához, vagy mostoha fiának fiához 
hozzá menne. 

Ámde vájjon tényleg megakarja-e engedni az új 
törvény, hogy az egyik házastárs a másik házastársnak 
mindén oldalági vérrokonával minden fölmentés nélkül 
egybekelhessen ? 

Ez a kérdés, melyre a törvény szerint nekünk igen-
nel kell felelnünk. 

De lehetséges-e az, hogy a férj minden fölmentés 
nélkül egybekelhessen felesége nőtestvérével, nagynénjével, 
vagy unokanőtestvérével, vagy a nő hozzá mehessen férje 
fi testvéréhez, nagybátyjához, vagy unokafitestvéréhez ? 

Lehet, hogy van olyan modern keresztyén állam, 
mely már az oldalágon első fokon álló sógoroknak is meg-
engedi minden fölmentés nélkül az egybekelést, de én, őszin-
tén megvallom, ilyen államot nem ismerek, azonban tudom, 
hogy Ausztria-Magyarországon a zsidók között a házas-
ság feloldása után, tehát mindenesetre egy speciális eset-
ben, a férj semmiképen sem veheti el felesége nővérét, 
sem a nő nem mehet hozzá férje fivéréhez. 

Ha nincs tévedés, elnézés a törvényparagraphus jel-
zett pontjában, akkor azt nagyon lazának kell kijelente-
nünk. Mindenesetre nagyon szeretném, ha kezemben volna 
a törvénynek, mint még törvényjavaslatnak indokolása, 
hogy teljesen tisztában állanék a törvény ezen paragraphu-
sának ide vonatkozó intentiójával, ha ugyan az indokolás 
reflektál erre. De nincs meg nálam, sem közelemben nem 
volt található az indokolás. 

A törvény 18. §-a, talán azért is, hogy a római 
katholikus egyházat némileg rekompenzálja, elfogadja az 
örökbefogadó és örökbefogadott s ezek családjai között 
létesült, ú. n. utánzott rokonságot és sógorságot is házas-
sági akadálynak, sőt tovább menve, a 19. §-ban tiltja a 
házasságkötést a gyám, valamint annak leszármazója és 
a gyámolt között. 

És ha a házassági szövetséget a maga mélységes 
ethikai jelentőségében tekintjük, valljuk be, hogy bármeny-
nyire nem ismerte is el a protestáns egyház az ilyen 
utánzott rokonságot és sógorságot, annak erkölcsi inten-
tióját méltányolni vagyunk kénytelenek. 



Ellenben a keresztség és bérmálás kiszolgáltatásából 
eredő, a római katholikus egyház által fentartott úgyne-
vezett lelki rokonságról ismét semmit sem tud e törvény. 

így az csakugyan sokkal közelebb áll tehát, a mint 
azt föntebb jeleztük, a protestáns egyházak, mint például 
a római katholikus egyház ide vonatkozó kánonjogi fel-
fogásához. 

Érdekes kérdés ezekből folyólag már az, hogy ha 
majd a törvény életbe léptetésére vonatkozó utasítások 
megjelenése után összeül a hazai római katholikus püs-
pöki konferencia, micsoda állást fog az majd elfog1 alni a 
törvény ezen most fejtegetett paragraphusaival szemben? 
Vájjon megesketi-e azon egyházi esketésre is jelentkező 
házasfeleket, kik például harmadízi rokonok lévén, az új 
törvény szerint minden akadály nélkül megesküdhettek, 
de a római katholikus egyház kánonjogi szabványai sze-
rint püspöki dispensatióra van szükségök ? Vájjon tekint-e 
ezen egyház hasonló esetekben a lelki rokonságból kelet-
kező római katholikus házassági akadályokra stb.? 

Ha mereven akar dogmatikai, vagyis inkább kánon-
jogi álláspontjához ragaszkodni: bizonyos dolog, hogy 
ezzel csak magának árt, mert többeket vissza fog riasz-
tani az egyházi esketésnek is igénybe vételétől. 

Igen fontos gyakorlati értékű dolognak tartom többek 
között még két elvi szempontnak e törvényben való hatá-
rozott kimondását, melyekkel sokan közülünk egyáltalában 
nem voltak tisztában. 

Egyik az, a 11. §. d) pontja értelmében, hogy a sógor-
sági összeköttetés nem szűnik meg >a házasság megszű-
nése, vagy érvénytelenné nyilvánítása után sem«. Másik 
az. a mit e törvény a most idézett szavak után közvet-
lenül mond, hogy családi összeköttetés tekintetében »nem 
tesz különbséget sem a származás törvényes vagy tör-
vénytelen volta, sem az (a mit már jobban tudtunk), hogy 
a testvéreknek mindkét szülője, vagy csak az egyik közös«. 

De legyen elég ennyi, a mit az új házassági törvény-
ről ezen mostani cikkünk keretében el akartunk mondani. 

B) A gyermekek vallásáról szóló 1894. évi XXXII. tör-
vénycikkről, mely mindössze 10. §-ból áll s az előbbi tör-
vénynyel egyidőben lép életbe, itt alig van valami mondani 
valónk azonkívül, hogy ezen törvény azon intézkedésében, 
mely a vegyes házasságban élő szülék szabad tetszésére 
bízza a születendő gyermekeknek az apa vagy az anya 
vallására Íratását, illetőleg abban neveltetését: minden-
esetre a lelkiismereti szabadságnak épen a protestantizmus 
által élénken hangsúlyozott nyilatkozatát látjuk, s csak a 
dolognak gyakorlati oldala az, a mi iránt aggodalmaink 
vannak, melyekre később visszatérünk, hogy aztán orvos-
szereinket is megmutathassuk. 

C) Épen így később fogunk beszélni »az állami anya-
könyvekről szóló 1894. évi XXIII. törvénycikk* behozatalá-
nak az egyházi gyakorlati életre való jelentőségéről is. 
Ezen törvény három részben: I Általános határozatok. 
II. Különös határozatok. (Hat fejezettel). III. Átmeneti és 
vegyes intézkedések, 96 §-t foglal magába. Itt legyen elég 
róla csak annyit mondanunk, hogy az államnak kétségbe-
vonhatatlan joga van az anyakönyvek vezetéséhez, a mint 
azt hazánkban többek közt az 1878. évi V. törvénycikkből 
is, mely >a büntető törvényről*, s az 1879. évi XL. tör-
vénycikkből, mely »a kihágásokról* szól, nagyon határo-
zottan és világosan ki lehet olvasni. 

Az aztán más kérdés, hogy hát vájjon egyházunk 
teljesen kibocsássa-e kezéből az anyakönyvvezetés, egy-
házilag oly rendkívül fontos ügyét? Szabad-e, vagy egy-
általában lehetséges-e ezt tennie? 

Lesz feleletünk annak helyén ezen kérdésekre is. 
Debrecen. Csiky Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Felsőbb tanintézeteink az 1893/94-iki 
iskolai évben. 

A miniszter XXIII. jelentése alapján. 

A budapesti egyetemen a tanári kar 192 egyénből 
állott, még pedig 76 rendes, 24 rendkívüli, 88 magán-
tanárból és három magántanítóból. Működött ezenkívül 
49 tanársegéd és két tanárhelyettes. A hallgatók száma 
az első félévben 3772 volt, 170-nel több mint az előtte 
való év megfelelő felében. Ezek közül theologus 88, jogász 
2326, orvos 868, bölcsész 357, gyógyszerész 133. Vallás 
szerint 1647 római kath., 95 gör. kath., 120 gör. keleti, 
387 ev. ref., 339 ág. ev., 12 unit., 1172 izraelita. 

Anyanyelv szerint: 3369 magyar, 192 német, 78 
román, 49 tót, 13 olasz, 53 szerb stb. 

Honosság szerint 1163 budapesti. 
Az egyetemi könyvtár állott 1893. december 31-én 

210,126 kötetből és 33,830 darab apró nyomtatványból. 
Gyarapodás egy év alatt 2201 kötet és 935 apró nyom-
tatvány. 

A könyvtárt látogatták 2259-en 39,255-ször és hasz-
náltak 42,081 művet. 

Az egyetem összes szükségleteire 1893-ban 761,358 
forintot fordítottak, melyből az egyetemi alap 276,683 frtot, 
a tandíj-jövedelem 106,575 frtot, az államkincstár pedig 
378,100 frtot fedezett. 

A budapesti tanárképző intézetben 28 tanár és 65 
hallgató volt. A hallgatók közül 31 római kath., 3 gör. 
kath., 15 ág. ev. 6 ev. ref., 10 izraelita. 

A tanárvizsgáló bizottság az 1893/94-iki iskolai év-
ben kiadott 42 oklevelet és 8 középfokú keresk. iskolában 
való tanításra képesítő bizonyítványt. A 42 új okleveles 
tanár között volt 24 római kath., 4 ev. ref., 7 ág. ev., 
2 gör. kath., 3 gör. kel., 2 izraelita. 

A lefolyt tanévben 226 tanárjelölt 238 vizsgálatot tett. 
A kolozsvári egyetemen volt a mult tanév első fél-

évében 43 rendes, 4 rendkívüli, 9 magán, 1 előadó tanár, 
3 szaktanító, összesen 60. 

A hallgatók száma volt 644, 17-tel több, mint az 
előtte való év megfelelő felében. 

A 644 hallgatóból 343 jogász, 137 orvos, 41 gyógy-
szerész, 86 bölcsész, 37 mennyiségtan-természettud. halig. 

Vallásra 257 r. kath., 64 gör. kath., 24 gör. kel, 
171 ev. ref., 53 ág. ev., 42 unit., 41 izr. 85 kolozsvári. 

Anyanyelvre: 537 magyar, 44 német, 70 román stb. 
Az egyetemi könyvtár egy év alatt 1823 kötettel 

gyarapodott és 35.325 kötetből áll. 
Tiz hónap alatt 4669 olvasó fordult meg a könyv-

tárbaa&j 
Az egyetem költségei, melyeket teljesen az állam-

kincstár fedezett, 294,027 frtra mentek. 
A hallgatók közül 7 r. kath., 2 g. kath., 30 ev. ref., 

5 ág. ev., 7 unitárius. 
h' 



A tanárvizsgáló bizottság kiadott 20 oklevelet. Ösz-
szesen 130 vizsgálat folyt a bizottság előtt. 

A budapesti kir. József-műegyetemen volt 60 tanár, 
5 szaktanító és 28 tanársegéd, összesen 93. 

Hallgatók száma az 1893/94. tanév I-ső felében 934, 
vagyis 124-gyel több, mint egy évvel előbb. Ezeknek 
47% a mérnöki, 35% a gépész-mérnöki, 11% az épí-
tészeti, 3 % vegyészi és 1% az egyetemes osztályba tar-
tozott. 3 % pedig rendkívüli hallgató volt. Budapesti 197. 

Újonnan beiratkozott hallgató volt 301, közülök 
149 gimnáziumból, 152 reáliskolából jött. 

Vallásra 321 r. kath., 4 g. kath., 18 gör. keleti, 
90 ev. ref., 113 ág. ev., 2 unitárius, 382 izraelita. Anya-
nyelvre 828 magyar, 78 német stb. 

A műegyetem költségei 1893-ban 256.839 forintot 
tettek ki. Kiadtak a mult tanévben 14 építészi. 75 mér-
nöki, 28 gépészmérnöki, két vegyészi oklevelet. 

Hittani intézet volt 1893-ban 52. Ezek közül róm. 
kath. 30, g. kath. 4, gör. kel. 4, ev. ref. 5, ág. evang. 7, 
unitárius 1, izraelita 1. 

Itt megjegyezzük, hogy az ág. ev.-ra vonatkozó adat 
nem felel meg a tényeknek, mert négy theol. intézetet 
sorol fel Erdélyben, holott a szászoknak theologiájuk nincs. 
Az á négy csak tanítóképző lehet, mely azonban való-
színűleg predigeri szolgálatra is képesít. 

Ezen intézetekben volt 306 tanár és 1629 hallgató. 
A hallgatók közül 857 r. kath., 162 gör. kathol, 

161 g. kel., 204 ev. ref., 136 ág. ev., 9 unit., 100 izr. 
Anyanyelvre 955 magyar, 167 német, 222 román, 

96 tót, 81 szerb, 41 horvát, 46 ruthén. 
Jogakadémia volt 1893/94-ben 10. Ezeken volt 

113 tanár és 943 hallgató. A hallgatók számát tekintve, 
az akadémiák így sorakoznak egymásután: debreceni ref. 
174, nagyváradi királyi 136, pozsonyi királyi 111, eper-
jesi ev. 105, pécsi püspöki 94, kassai állami 75, mára-
marosszigeti ref. 73, sárospataki ref. 62, egri érseki 61, 
kecskeméti ref. 52. 

A hallgatók összes száma 1871/72-ben 1925 volt, 
fokozatosan hanyatlott 1885/86-ig, a mikor csak 672 volt, 
azóta ismét emelkedőben van egészen maig. 

Az 1893/94-ik év első felében volt hallgatók 929-nyi 
számából volt 391 r. kath., 51 g. kath., 28 gör. keleti, 
131 ev. ref., 97 ág. ev., 71 izraelita. 

Anyanyelvre 854 magyar, 27 német, 34 román stb. 
Eperjes. Dr. Szigethy Lajos. 

T Á R C A . 
Augustinus élete. 

(Vége.) 

3. Augustinus skeptikus; a benső meghasonlása; 
Rómába, innen Milanóba megy. 

Mint leszerelt hajó tévelygett lelke és ez elhagya-
tottságában a skepsis elméleti nihilismusába vetette ma-
gát. Kiki a maga nézetét tartja igazságnak, igaz igazság 

nincsen, s ha van, oly mélyen rejlik, hogy emberi ész 
nem hatolhat le hozzá. Elvesztvén lelke támaszát, az egyház 
keresztyénsége jut ugyan ismét eszébe, de a régi kéte-
lyekhez új járult: az anyag mint ilyen gonosz lényeg, 
Krisztus nem születhetett testben. Keresztyén tudóssal sze-
retne vitatkozni. A manichaeus dualismus alól tehát még 
nem szabadította fel magát. Lelki állapotát tűrhetetlennek 
találja: benseje csupa ellentmondás. Kételkedik minden 
igazságban : mégis végtelenül szomjúhozza; az élet számos 
hiúságáról lemondott már, diadalra juttatva jobb érzését, 
mégis fogva tartja a becsvágy és nemi ösztöne. Hozzá-
járult tanulóinak magaviselete. A miben néhány évvel ő 
maga mesterkedett, ugyanaz őt keserítette el most. Elkí-
vánkozott. Pártfogóját és Karthagóba jött anyját elámítva 
hajóra szállt és Rómába ment. 

A nyugat fővárosában megbetegedik, fölgyógyul, a 
manichaeusokkal ismét barátságosabb viszonyba lép, a 
kik a híres férfiút a maguk emberének tartották. Nem-
csak a hallgatók, hanem a kiválasztottak is befogadták 
őt, a ki még egyre azt vélte; hogy »nem mi magunk vét-
keztünk, hanem valamely bennünk levő idegen természet«. 
»Hízelgett büszkeségemnek, hogy nem én magam vagyok 
vétkes.* Rómában megcsalták tanítványai. Midőn tehát 
Milanóban egy nyilvános rhetori tanszék megürült, ő is 
pályázott és épen azok ajánlották Symmachus városi 
praefektusnak, a kiktől ezen távozása által örökre elide-
genedett. 

4. Ambrosius beszédei. Augustinus nyiltan szakít a 
manichaeusokkal. Lelki nyugtalansága, érzékisége és 

dicsvágya miatt; félelr e. Visszavonulási terve. 

Milanóban Ambrosius püspökhöz került, a kinek ha-
talmas egyénisége kezdettől fogva mély benyomást tett 
reá. Megszerette őt, még nem mint az igazság tanítóját, 
hanem mivel jóindulattal fogadta. A kiváló szónoknak 
egyházi beszédeit hallgatta, még csak tisztán szónoki szem-
pontból; kedvet talált előadásában, mely nem volt ugyan 
oly fényes és behízelgő mint Faustusé, de sokkal kedvesebb. 
Azonban a beszédek tartalma elől sem zárkózhatott el; 
lassankint belátta, hogy a keresztyén hit igazsága még 
sem annyira tehetetlen, mint a manichaeusok állították. 
Különösen azon beszédek tetszettek néki, melyekben Am-
brosius egyes ószövetségi helyeket magyarázott, az akkor 
kedvelt allegorikus módon, oly helyeket, melyeknek betű-
szerinti értelme lelkileg megölte volna Augustinust. Abban 
fáradozott most, hogy a manichaeusok tanát hamisnak 
bizonyítsa be. Egész gondolatalkotmányukat leronthatta 
volna, — mondja maga — ha képzelhetett volna szellemi 
substantiát. De mint már erősen kételkedő, nyiltan is el-
hagyja a szektát és elhatározza, hogy szülei egyházában 
egyelőre megmarad katechumenosnak. Minél közelebb jutott 
a keresztyén igazsághoz, annál mélyebben érzi előre tö-
rekvő lelkének s az érzékiséghez ragaszkodásának fájdal-
mas ellentmondását. Bámulja Ambrosiust, de fölötte nagy 
tehernek tartja annak nőtlenségét. Anyja, kit fiának sze-
retete hazájából utána űzött, reábírja arra, hogy elbocsátja 
azt a nőt, kivel 13 esztendeig élt és házasságra lép. Mivel 
azonban menyasszonyára még két évig várnia kellett, 
más nővel kezdett új viszonyt. A finomabb hiúságtól sem 
tud még megszabadulni, bár érzi nvügét. Egy fényes di-
csőítő beszéde után hazatérve ittas koldust pillant meg, 
a kihez hasonlítja magát, mert mint amaz a bortól, úgy 
ő hiú dicsőségtől részegedett meg. Érzéki természete és 
dicsvágya miatt később is sokszor panaszkodott kísértések 
ellen. Növelte elégedetlenségét a félelem. Gyermekkora 
óta nem érzett ily lelki nyugtalanságot. Római betegségé-



ben nem gondolt a keresztség fölvételére. Most rettegett 
a haláltól és a világot megítélő szigorú bírótól. Még sem 
akar olyasmit elfogadni, a mit szabad vizsgálódás útján 
Őszinte meggyőződéssel igazságnak még el nem ismert. 
Alypius és Nebridis barátjaival vissza akar vonulni a 
magányba, hogy minden erejét és idejét az igazság meg-
keresésére fordítsa; de hivatala és szerelme visszatartotta. 

5. "Victorinus újplatonikus iratai. Az újplatonismus 
elégtelensége. 

Ilv meghasonlott lelki állapotban találta az újplato-
nismus. A pogányság ezen alkonyát is át kellett élnie. 
Plotinusnak több irata került kezébe Victorinus fordításá-
ban. Ezek oszlatták el azon nagy aggodalmát, hogy szellemi 
Isten nem lehet. Azt olvasta, hogy az érzéki világ tisztán 
magában véve valami nem létező, hogy csakis annyiban 
létezik, a mennyiben részt vesz az örök eszmékben, a 
legfőbb jóban, az Istenben, a mennyiben az eszmék világá-
nak mássá; hogy a bűn nem ^egyéb mint Istentől való 
eltávolodás, tehát nem lehet önálló lényeg, mert ha volna, 
úgy jó volna, mivel csakis a jó igazán létező; a legfőbb 
boldogság elmerülni Istenben, de ezen végső célhoz az 
ember a legszigorúbb önmegtartóztatással fölúlemelked-
vén minden érzékiségen, csak a lélek kimondhatatlan 
mámorában juthat el; a legfőbb jó s a vele való egyesü-
lés boldogsága az emberi megismerés számára rejtély. Az 
újplatonikus iratokból tanulta Augustinus kutatni az érzék 
feletti igazságot, »a te láthatatlan lényegedet megismertem 
és megláttam azokból, a miket teremtették. A manichaeusok 
minden tudásában való csalódás után megváltó tannak vette 
azt, hogy értelmünk nem hatolhat az istenség titkaiba, 
hogy a legfőbb jót csakis az értelmünktől független ki-
jelentésből ismerhetjük meg, a melyet hittel kell elsajátí-
tani. Ama jelentős legendában az angyal, a ki a tenger 
partján az Isten lényegéről gondolkodó szent férfiút a 
tenger vizének kis gödörbe merítésével megszégyeníti, tény-
leg nem a keresztyén vallás volt, hanem az újplatonismus. 
De ezen ponton nem állhatott meg Augustinus. Az újplato-
nismus megszabadította ugyan a manichaeismus dualismu-
sától s az elméleti skepsistől, de a gyakorlati életre nézve 
még inkább megerősítette kétségeit. »Lerombolta a világot, 
de nem maradt egyebe, csak a túlvilág egy sugara*; szólt 
ugyan a legfőbb jóról, de ennek tartalmát nem tudta meg-
határozni; önfegyelmet követelt ugyan, de nem adta meg 
a hozzávaló erőt; és Augustinus sejtette »a különbséget 
azok között, a kik látják hová kell menni, de nem látják 
mely úton és a között, a ki maga az élet és maga vezet 
el a boldog hazába, melyet nemcsak megmutat, hanem 
lakásul készít«. 

6. Augustinus megtérése : Pál levelei, gyermekkori 
Krisztus-emlék, Ambrosius személye, Simplicianus és 

Pontitianus elbeszélései, Róm. 13. Méltatás. 

Mohó vágygyal nyúl a szentírás után, Pál leveleibe 
merül, congenialis lelke átéli Pál sorsát, vele együtt ta-
pasztalja, hogy más törvény van az ő tagjaiban, hogy a 
lélek kész, de a test erőtelen, s vele együtt kiált fel: 
kicsoda szabadít meg a testnek halálából ? Most már 
kész meghajolni a tekintély előtt, ama Krisztus előtt, a 
kinek emléke gyermekkora óta szivében élt, a kit Am-
brosius hirdet. Tudja, hogy az igazságot, melyet eleitől 
fogva keresett, csakis azon egyházban találja meg, melyet 
Ambrosius oly méltóan képvisel. De mindezt csak tudja, 
akarja is — félig, mert »régi barátai« megkedvelt szo-
kások, érzéki természete nem engedik, hogy egységes aka-

rattal kövesse azt, mit igaznak tud. Csakis közvetlen 
személyes befolyás nyomhatta el a földhöz kötő »másik* 
akaratát. Ambrosiust, a sokat elfoglalt egyházfőt, nem 
háborgatta, Simplicianus presbyterhez fordult tanácsért. 
E hű lelkipásztor meghallgatta Augustinus életleírását és 
Victorinus fordításának főiemlítésekor elmondotta, hogy 
e híres pogány, miután élete javát a bálványok és hiú 
tudomány szolgálatában töltötte és ezért a római fo-
rumon emlékoszlopot kapott, a szentírás olvasása közben 
megtért és hogy számos kellemetlenség dacára nyíltan is 
Krisztus híveihez állott. Augustinus érezte, hogy azon köte-
lékek, melyekbe nem idegen vas, hanem saját vasakarata 
verte őt, lazulnak. Nemsokára ezután meglátogatta őt és 
Alypiust — Nebridius nem volt otthon — egy keresztyén 
földije, előkelő udvari hivatalnok, Pontitianus, a ki az 
asztalon megpillantván Pál iratait, vallásos társalgást kezd ; 
elmondja az egyptomi Antalnak remete életét, szól a zár-
dák nagy számáról, sőt hogy Milano falain kívül is van egy 
ily kolostor, minderről Augustinus mit sem tudott; majd két 
császári hivatalnok hirtelen megtérését beszélte el nagy 
részletességgel, hogy azok Trierben egyszer egy remete 
kunyhójába tévedtek és itt Antal életrajzát találták, el-
olvasták és meggondolva azt, hogy az udvarnál hosszú 
idő múlva legfeljebb a császárnak barátjai lehetnek, holott 
Isten barátai ott helyben lehetnek, hirtelen elhatározással 
elszakadtak a világtól és Antalt követték. Pontitianus mint 
szemtanú szólt a megtértekről; szavai fölidézték Augus-
tinusban azt az óriási lelki harcot, melyben 30 év bűnös 
szokásai s egy szent szándék állottak egymással szemben. 
Augustinus barátjának távozása után feldúlt arccal és 
szívvel Alypiushoz fordul: »Mit kell eltűrnünk? Mi ez? 
Mit hallottál ? Tudatlanok fölkelnek és magukhoz ragadják 
a mennyországot, mi pedig lelketlen tudományunkkal test-
ben és vérben fetrengünk! Talán, mivel megelőztek, szé-
gyeljúk őket követni és nem szégyeljük, hogy nem is 
követjük ?« Alypius rémülten tekintett barátja elváltozott 
arcába, s nyomon követte őt, midőn némán kirohant a 
kertbe. Itt vívta a kettős akarat az élet-halál tusát. »Én, 
a ki megfontoltam, hogy végre Istenemnek, Uramnak szol-
gálok, én voltam, a ki akartam, én voltam, a ki nem akar-
tam; én voltam.« Lelke minden nyomorúságát látja érzi, 
iszonyú vihar támad benne s könyzápor kiséri. Elfut Aly-
piustól, egy figefa alá veti magát és fuldokolva kiált Istené-
hez: »És te Uram, meddig, Uram, haragszol rám oly vég-
telenül ? Ne emlékezzél meg az én elmúlt bűneimről! Med-
dig. ó meddig? Holnap, ismét holnap? Miért nem azonnal? 
Miért nem vetsz véget ez órában az én gyalázatosságom-
nak?* Vergődéséből gyermek hang kelti föl, mely a szom-
szédban ismételten énekelvemondja: »Vedd és olvasd! Vedd 
és olvasd*. Hirtelen eszébe jut, hogy Antal, midőn először 
hallotta az Úrnak a gazdag ifjúhoz intézett szavát, ezt 
egyenesen magára vonatkoztatta és úgy cselekedett. Még 
nagy felindultan visszasiet Alvipushoz, felúti Pál iratait 
s magában olvasta az első szemébe ötlő helyet: »nem 
dobzódásokban és részegségekben, nem versengésben és 
irigységekben, nem bujálkodásban és mértékletlenségben : 
hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet 
ne tápláljátok az ő kívánságaiban*. (Róm. 13, 13—14:). 
Tovább nem olvasott, mert a mondat végén azonnal, 
»mintegy bizonyosságnak világossága ömlött el lelkemen és 
minden kétely sötétségei eloszlottaké E perctől fogva 
Augustinus hívő keresztyén volt: a hit győzött és bizto-
sította neki azon lelki erőt, a melylyel állhatatosan meg-
maradhat a felismert jó mellett, mi után eleitől fogva 
vágyódott. Nyugodtan elmondja a lefolyt küzdelmet és 
elhatározását Alypiusnak, a ki elolvasván a következő 
mondást: »a ki pedig a hitben erőtelen, azt felvegyétek*, 



habozás nélkül hozzájárul az elhatározáshoz. Monicához 
mennek, a kinek szíve hálától ujjongott, hogy remény-
ségében meg nem csalatkozott. 

Augustinus ekkor még nem ismerte az egyház tudo-
mányát, legalább még nem oly mértékben, mint klasszi-
kusait. Sőt a szentírásba sem hatolt oly mélyre, hogy 
nem érezte volna égetően önképzése szükségét Különben 
fejlődése inkább lassú, csöndes lett volna, az Úrban való 
folytonos növekedés, mint János apostolé. De ő Pál-ter-
mészet: a legnagyobb lelkiismeretességgel keresi ugyan 
lelke üdvösségét, de előbb tévútakon jár, ezeket végig is 
járja, s a fordulatokat erős megrázkódások idézik elő. 
Miként a manichaeismushoz a bűn elvi kérdésének meg-
ígért megoldása vonzotta, az űj-platonismus pedig az 
érzékfeletti világ tanításával vonta magára figyelmét, a 
manichaeus maíerialismussal szemben az idealismust jut-
tatván érvényre, tehát ismét egy elvi hatalom ragadta 
magával: úgy az egyházba Isten kegyelmének közvetlen 
tapasztalata vitte. Míg azonban amazokba mélyebben látva, 
elvi elhatározásától mindinkább elidegenedik s végre tel-
jesen elszakad a szekta és iskola híveitől: addig a ke-
resztyén vallás, melyből egyelőre csak Isten fogalmát, 
Krisztus megváltó szeretetét ismeri, Isten kegyelmét ta-
pasztalta és a keresztyén egyház, melynek impozáns lelki 
hatalmát Ambrosiusban látta képviselve, mind jobban 
magukhoz láncolják. Minden nagy lélek tulajdonképen oly 
tekintélyt keres, melynek nagysága előtt meghódolhat. 
Augustinus legnagyobb tekintélye az igazság, eleinte inkább 
csak az elméleti igazság, hovatovább magasabb értelem-
ben, az élet igazsága: ezt megtalálta a keresztyén vallás-
ban, meg a ker. egyház segítségével, meghódolt tehát. 
S ezen igazság birtokában nyugodt, nem fut mohón végig 
a szentíráson, az egyházi irodalmon; szorgalma fáradha-
tatlan marad, de munkája, hogy úgy mondjuk, már nem 
oly ideges: kezdődik a csöndes munka ideje. Még nagyobb 
buzgósággal harcol ugyan most az irodalom és az egy-
házi téren, de a bizonyosságnak ama világossága, mely 
megtérésekor lelkén elömlött, nem hagyta el többé soha. 

7. Augustinus megkeresztelése. Monica halála. Augus-
tinus szülőföldjén, Hipporegiusban, mint püspök, halála. 

Megtérése után azonnal felbontja szerelmi viszonyát' 
és elvágyódik hivatalából. Barátjának, Verecundusnak jó-
szágán, hová viszavonult, philosophiai kérdésekkel foglal-
kozik és olvassa a zsoltárokat; Ézsaiást, kit Ambrosius 
ajánlt, kezdi, de nem tudja teljesen megérteni. Milanóba 
visszatérte után 387. ápr. 25-én Ambrosius megkereszteli 
őt és fiát. Adeodatus a Vallomások szerint kiváló tehet-
ség volt, atyja nagy gondot fordított nevelésére, a »tanító«-
ról írt párbeszédében is szerepelteti, de az Úr korán magá-
hoz szólította az ifjút. 

Augustinus lemondva minden hiú dicsőségről, a ma-
gányba vágyódik, elhagyja hivatalos állását s hazája felé 
indul. Útközben Ostiában meghalt anyja, kinek a keresz-
tyén egyház nem csekély részben köszöni a maga Augus-
tinusát. A nagy férfiú élete ezután külső eseményekben 
aránylag szegény. 

Három évet tölt szülőföldén visszavonultan, szerze-
tes módjára, rokonérzelmű barátaival philosophiát és egy-
házi tudományokat tanulva. Nevét megtérése és iratai 
tették híressé. Midőn 391-ben Hipporegiusban egy barátját 
meglátogatta, a nép közfelkiáltással presbyternek válasz-
totta. Emberileg szólva véletlen e megválasztatása, pedig 
a gondviselés munkájának tetszik, hogy ép ezt a férfiút 
vonta bele azon egyház kormányzatába, mely a szektától 

legtöbbet szenvedett. Mint társpüspök, majd 396 óta mint 
püspök, tisztán az egyháznak szolgált. 

Kétségkívül belső fejlődésében is jelentős mozzanat 
hivatalba lépése. A gyakorlati kérdések megoldása várt 
most reá, s a mit Augustinús tett, megtette alaposan és 
egészen. Az egyház szolgája saját érdekét az egyházéval 
azonosította: a philosophiát most sem hagyta el épen, de 
theologiai tanulmányai és munkái háttérbe szorították azt. 
Kolostorokat alapít, maga mint püspök pap társaival szer-
zetesi közösségben él, szóval és iratokkal tárgyal, harcol 
a donatistákkal, pelagianusokkal és ellenük, egyéb szek-
ták sem kerülik el figyelmét. 

Már mint az egyház egyik legnagyobb férfia fejezte 
be életét 430. aug. 28-án, midőn az afrikai egyházat 
pusztító vandalok püspöki székhelyét ostromolták. 

Holtteste Páviában nyugszik; de szelleme él ira-
taiban. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Megnyitó az ifjúsági egyesület első bibliai 
estély én. 

Budapest, 1894. február 6-án. 

Tisztelt Tagtársak ! Szeretettel üdvözlöm Önöket első 
bibliai estélyünkön. Fontos kezdeményezésnek tartom ezt 
egyesületünk életében. 

Egyik görög természetbölcselő támaszpontot kért, 
hová lábát megvesse, mert arról a földet is kimozdíthatná 
sarkából. 

Az erkölcsi világban az egyéni erkölcsiségnek is 
ilyen támaszpontra van szüksége, hogy az élet viszon-
tagságai és megpróbáltatásai között megállhasson. Mert a 
magára hagyott emberi erő könnyen meginog és tévútra 
hajlik. 

A gyermek- és serdülő ifjúság a szülői és nevelői 
gondozásban lel ideiglenes erkölcsi támaszt. Önök azon-
ban, T. T., ez alól az erkölcsi gyámkodás alól már jobba-
dán kinőttek s a természet rendje szerint ki kell, hogy 
nőjenek. Erkölcsi önállóságra, erkölcsi felelősségre kell 
emelkedniök. 

De van-e erre elég erkölcsi erejök? Van és nincs. Van, 
mert Isten erkölcsi életre teremtett mindnyájunkat; van, mert 
az erkölcsi törvényt Isten maga írta be szíveinkbe: van, 
mert, mint az apostol mondja, akaratom vagyon a jóra; van, 
mert mint a tapasztalás mutatja, az ember épen az ő ifjú-
sága idején kiválóan fogékony minden szépre és jóra. Ámde 
az ember természetes erkölcsi ereje önmagában elégtelen, 
sőt képtelen a tiszta erkölcsi életre. A vad természet erős 
növényzetéhez hasonlít, melyben sok a nyers erő, de csak 
fanyar gyümölcsöket terem. Az ember természeti erkölcsi 
tőkéje, s a belé teremtett erkölcsi képesség és fogékonyság 
erkölcsi nemesítésre, ethikai beoltásra szorul; e nélkül 
erkölcsi fanyarság, elfajzás, sőt erkölcsi elfajulás vár reá. 
Mint az apostol mondja, akaratom vagyon a jóra, de hogy 
azt véghez vigyem, nem tehetem, mert nem azt mívelem, 



a mit akarok, hanem a mit nem akarok, azt cselekszem. 
Ki az, a ki ne tapasztalta volna ez ihletett szavak igaz-
ságát ?! 

Az ember erkölcsi tőkéjének oltó ága, nemesítő 
ereje, megújító hatalma a mennyei Atya szent lelke, szent-
séges ereje. Ezt az isteni lelket, ezt az ujjászülő erőt maga 
Isten nyitotta meg az emberiség előtt. Ez az örök sze-
retető, végetlen kegyelmű Atya sok ízben és sokképen 
szólott régen az Atyáknak a próféták által, utolsó időkben 
nekünk az ő Szent Fija által. És a mit szólott, azt fel-
jegyezték a szentírók, megőrizték a szentiratok, ez a szent-
könvv, az evangélium, mely Istennek ereje, minden hívők 
üdvösségére. 

T. T., ehhez az isteni erőforráshoz óhajtják Önöket 
vezérelni egyesületünk bibliai estélvei. A szentírás s az 
evangélium ethikai erőivel, életadó hatalmával, világmeg-
győző szeretetével, lélektermékenyítő eszményeivel kí-
vánjuk az Önök lelkeit megismertetni, felruházni, rneg-
edzeni. boldogítani — Isten segítségével. Hogy szilárdul 
megállhassanak az élet megpróbáltatásai és kísértései kö-
zött ; hogy erőt nyerjenek a rájuk váró munkában és 
küzdelmek között; hogy megismerjék az élet és boldog-
ság valódi alapját és igazi erőforrását; hogy természetes 
erkölcsi tőkéik mennyei erőkkel beoltatván, nemes gyü-
mölcsöket teremhessenek először önmaguknak s aztán az 
egyháznak, a hazának és a társadalomnak. 

Imádkozzunk és dolgozzunk, hogy segítsen erre min-
ket a kegyelem Istene! 

S ezzel a budapesti ref. ifjúsági egyesület első bibliai 
estélyét megnvitottnak nyilvánítom 

Szőts Farkas. 

KÜLFÖLD. 
Levél Berlinből. 

Nagytiszteletü Úr !* A mikor megtudtam, hogy még 
theologus koromban megyek ki külföldre, tisztában voltam 
már az iránt, hogy körülbelül mit tehetek majd ott kint 
és mit nem. A keleti nyelvek tanulásáról, a mihez ked-
vem lett volna, le kellett mondanom. Helyébe sok egyéb 
lépett. Tudva, hogy a rendes tanulás ideje már nagyon 
rövid s nyomban utána kikerülök az életbe, hol munkál-
kodnom kell, Németországon a tanulmányok mellett, élet-
tapasztalat szerzésére adtam magam. Berlin kiváltkép al-
kalmas hely hozzá. Alig törődtem bele eddigi üj helyze-
tembe, már is arra igyekeztem, hogy megismerkedjem az 
itteni keresztyén körökkel, azok szellemével s munkás-
ságával. 

A baptisták, methodisták, az apostoli egyház, az 
üdvhadsereg, a porosz államegyház mind azon fárad, hogy 
keresztyénné tegye Berlin szegény és gazdag lakosságát. 
Ki a mint hisz és tud, ügy prédikál. A német főváros a 
legnagyobb korrupciónak, elégületlenségnek s forrongásnak 
színhelye. Az ellenséges táborban, a bűnnek, a hitetlen-

* E magánlevelet közérdekű tartalmáért közlöm. írója, re-
mélem, megbocsát azért, hogy nyilvánosságra hoztam. Szerk. 

ségnek táborában talpon van minden ember, de Sionnak 
őrei is résen állva, hol küzdenek az ellenséggel, hol seré-
nyen építik az Urnák templomát. 

S legyen meggyőződve Nagytiszteletü Úr, sokkal 
jobb, ha az igaz hit minden ellensége mozog, készülődik, 
harcol, mintha szép csendesen pihen, alszik. Kedves ma-
gyar hazámban, sajnos, ez utóbbi eset forog fenn és még 
sajnosabb, mikor nagy része azoknak, kik hivatva volná-
nak, hogy »kiáltó szó« legyenek a lelkek pusztájában, 
határozatlan, se hideg se meleg s nyugodtan pihen az 
egykedvűség, a vallási közönyösség párnáin. Ők mindig 
ki vannak téve annak a veszélynek, hogy előbb-utóbb 
beleolvadnak a Krisztus elleneinek nagy seregébe. Meg 
vagyon pedig írva: a ki velem nincs, ellenem van. Távol 
legyen tőlem valakit vádolni, én ezeket csak azért mon-
dom el, mivel nagyon fáj, hogy az én nemzetem, bár 
folyton hangoztatja a hazafiságot, nem akar attól valódi 
hazaszeretetet tanulni, a ki maga a szeretet. 

Hogy megismerkedjem a berlini keresztyén körökkel, 
azok szellemével s munkásságával, beiratkoztam először 
az ifjúsági egyesületbe, eljártam annak összejöveteleire; 
vasárnaponként, a mikor csak lehetett, sorba vettem a 
templomokat, végig hallgattam a hivő rationalista papok 
beszédeit, majd látogatást tettem több családnál, majd a 
berlini összes vasárnapi iskolás tanítók és tanítónők thea-
estélylyel egybekötött havi összejövetelein vettem részt. 

Hogy azután egyebet is lássak, halljak, elmentem 
egy népgyűlésre, a melyen Stöcker, volt udvari lelkész 
tartott beszédet és elmentem egy Aegidi-féle nyilvános 
előadásra és szóvitára, hol többek között egy anarchista 
szónokot is hallottam s végül a birodalmi gyűlésen is 
voltam. Hogy megmutassam a németnek, milyen alaptalanul 
mondják a magyart sovinistának. Bibelkránzchent (biblia-
magyarázó órát) tartok hetenként néhány egyetemi pol-
gárnak. Ilyen Bibelkránzchen hét van már Berlinben s 
egyen rendesen 5—10 ember vesz részt. A dolog ter-
mészetében fekszik, hogy ily kevesen vannak, mert a Bibel-
kránzchennek van egy vezetője s az beszél először, de 
később a többiek is hozzászólnak, vagy kérdést vetnek 
fel, vagy kételyeket támasztanak valami ellen. Sokszor 
élénk eszmecsere fejlődik, a mi sokáig eltartana, s né-
melyik talán szóhoz sem juthatna, ha még többen vesz-
nek részt egy bibliamagyarázó órán. A vezetőnek arra 
is kell ügyelnie, hogy mindig megmaradjanak a tárgv 
mellett. A Bibelkránzchenek szervezése félig-meddig össze-
függ az itteni egyetemi ifjak közt megalakult Endeavor 
egyesülettel, a melynek három tagból álló választmányába 
engem, mint a berlini theol. fakultás képviselőjét vettek 
be. A .tisztséget azért fogadtam el, hogy az így szerzett 
és még szerzendő tapasztalatokkal hasznára lehessek a 
Budapesten vagy máshol alakuló magyar Endeavor egye-
sületnek. A jogok köpenye, persze kötelességekkel van 
bélelve. 

Többen értésemre adták, mily szép volna, ha taní-
tanék egy vasárnapi iskolában, de ezt már még sem vál-
laltam el, hanem voltam kisegíteni egy ízben valakit, hogy 
megtudjam, milyen az itteni vasárnapi iskolák szervezete. 
Berlinben 144 ezer iskolás gyermek közül 10 ezer jár a 
vasárnapi iskolába, a hol csoportrendszer szerint taní-
tanak. Eleinte aggódtam, hogy majd nem értik meg a 
gyermekek az én pesti német kiejtésemet s a gyermekek 
is féltek az ismeretlen tanítótól. De mikor a vezető el-
mondta nekik, hogy valahonnan messziről jöttem ide, s a 
honnét jöttem, ott is volt sok vasárnapi iskolás tanítvá-
nyom, a ki mind sokat tudott a Jézusról és szerette is 
a Jézust, egy csapással vége volt minden idegenkedés-
nek. S örömmel láttam, hogy azután mily figyelemmel 



kisérték a gyermekek szavaimat, s mily elfogulatlanul és 
bizalmasan feleltek. 

Hogy végre a berlini néppel is megismerkedhessen), 
hetenként 100 drb »Für Alle« című vallásos heti lapot 
osztogatok szét az utcán, szabad óráimban. (100 darab 
1 márka). Ez a munka is összefügg az Endeavor egye-
sülettel. Sokszor bizony rámordulnak az emberre, vagy 
elveszik a lapot és széttépik, vagy szótlanul elfogadják 
és elolvassák. De olyan is van, a ki örül az újságnak és 
még ismerősei számára is kér néhány példányt. És az 
ilyen kivételekkel busásan meg van fizetve a sok baj és 
fáradság. 

Mindezek közben, a miket most elmondottam, még 
egyéb is történt. Tapasztalataimmal sehogy sem voltam 
megelégedve. Mindig azon gondolkoztam, hogy ismerem 
én meg a városi missziót s azt a sokféle jótékonycélu 
intézetet és nem szűntem meg tudakozódni s kérdezős-
ködni. Egy nap azt mondja nekem az ifjúsági egyesület 
elnöke, Rothkirch főerdész: tudja mit, menjen el Faber 
generálsuperintendenshez s kérje meg, hogy nem vehetne-e 
ön is részt a belmissziói kursuson. Ilyen kursus évenként 
egyszer szokott lenni. Én elmentem. Faber úr szívesen 
fogadott s megígérte, hogy ha csak lehet, ki fogja az 
engedélyt részemre eszközölni a miniszternél, mert Ő maga 
nem engedheti meg nekem, mint idegen alattvalónak, bár 
ő kész volna megtenni. Két nappal a kursus kezdete előtt 
jön a válasz: »Der Generalsuperintendent von Berlin ge-
stattet dem N. N. an dem Informationskursus fúr Innere 
Mission theilzunehmen.* 

Ezzel elértem vágyaim netovábbját. A kurzus útján, 
nemcsak, hogy meglátogathattam a különböző intézeteket, 
hanem missziói előadásokat is hallottam és betekintést nyer-
tem úgy a városi misszióba, mint a belmisszió összes 
ágaiba. Mikor azután elmentem Faber úrhoz megköszönni 
szívességét, azt kérdezte tőlem: S nyert-e Ön bepillantást 
a belmisszióba ? Felelet: Igen, Főtiszt. Úr, s megtanultam 
először azt, hogy a ki belmisszióba kezd, annak először 
a saját szivén kell kezdeni a munkát, és másodszor azt, 
hogy a belmissziói munkásságban neirfszabad chablonokat 
felállítani. Igaza van. válaszola Faber superintendens, elő-
ször hinni kell tudni s azután azt, hogy a görögök közt 
görög, Berlinben berlini. Budapesten budapesti tudjon lenni 
az ember. 

Most arról irok még, a mire tulajdonképen legelőször 
kellett volna rákerítenem a sort, t. i. az egyetemi előadá-
sokról. Harnack, Gyziczki, Wagner, Weiss, Strack, Preitschke 
és Schlatter tanároknál hallgatok. Harnack tanár az egye-
temes egyháztörténelem első részét, az első századok tör-
ténetét adja elő. Schlatter tanárt és őt szeretem a leg-
jobban. Előadásai rendkívül kedvesek és érdekesek. Nem 
tudom megítélni, hogy Harnack tanárnak milyen a hite, 
de részemről túlzottnak tartom a róla híresztelt dolgokat. 
Harnack úrban a tudós és a keresztyén nem tart talán 
mindig lépést egymással s így természetes, hogy az ész-
spekuláció nála, némelykor a helyes subjektivitás és a szük-
séges objektivitás rovására történik. A másik szellemdús 
tanár, Schlatter nincs kitéve ennek a veszélynek, mert 
mikor elfoglalta tanári székét Berlinben, azt kérdezte tőle 
a porosz kultuszminiszter: »Stehen Sie, Herr Professor, auf 
dem Boden des Evangeliums ?« és Schlatter tanár ígvr 

felelt: >Excellenz, ich stehe unter dem Evangélium« 
Levelem hosszúra nyúlt, sietek befejezni. Kiváló tisz-

telettel. 
Berlin, 1895. jan. 2. 

Biberauer Richárd. 

REGISEGEK. 

Károlyi Sebestyén és a mi hozzá tartozik. 
E Lap mult évi folyamának 16. számában (250. 1.) 

Thury Etele felhívott, hogy én, mint a kinek keze ügyé-
ben van a kassavárosi levéltár, ennek adatai alapján 
nyújtsak bővebb felvilágosítást azon Károlyi Sebestyén 
felől, ki a nevezett levéltárban található s már publikált 
másolat szerint 1554. június 24-én superintendensnek 
írja magát. 

Én, szorosan a feltett kérdéshez tartván magamat, 
már három hét múlva azon helyzetben voltam, hogy e 
Lap mult évi 19. számában (a 298 — 299. lapokon) oly 
értelemben felelhettem, hogy »Károlyi Sebestyénről a szó-
ban forgó másolaton kívül Kassa vásos levéltárában semmi 
más adat nem található«. Mivel pedig ez alkalommal sem 
célom, sem kötelességem nem volt, hogy a Károlyi Sebes-
tyénről eddig ismert összes adatokat egybeszedjem, meg-
bíráljam és feldolgozzam: megelégedtem annyival, hogy 
csupán és egyedül a szóban forgó levélre tettem néhány 
oly megjegyzést, melyeket egy és más okból szükségesnek 
láttam. 

Zoványi Jenő, e Lap folyó évi 1-ső számában, 
egyenesen az én válaszomra reflektálva, szintén közöl 
egy cikket ugyanarról a Károlyi Sebestyénről. Mindjárt 
a bevezetésben azon kedélyes állítás foglaltatik, mintha 
azt válaszoltam volna Thury Etelének, hogy én Károlyi-
ról csupán annyit tudok, a mennyit abból az egy levélből 
ki lehet venni. Ez tagadhatatlanul igen alkalmatos beve-
zetés annak feltüntetéséhez, hogy Révész Kálmán milyen 
keveset, Zoványi Jenő pedig milyen sokat tud Károlyi 
Sebestyénről: csak az az egy baj van az egészben, hogy 
merő valótlanság; a mennyiben, mint fentebb látható, én 
arról szóltam, hogy mi van Károlyi Sebestyénről a kassai 
levéltárban, nem pedig arról, hogy mit tudok én ő róla. 
A két dolog annyira különböző, hogy csak Zoványi cse-
rélhette fel őket. Azonban nem időzöm tovább e vastag 
transsubstantiatiónál, hanem térek a dolog lényegére. 

Zoványi Jenő, miután a Schrauf által kiadott név-
jegyzék alapján — szerintem is egészen helyesen — meg-
állapítja, hogy Boldi Sebestyén és Károlyi Sebestyén ugyan-
azon egy személy, felsorolja ennek ismert életrajzi adatait, 
akár a Boldi, akár a Károlyi néven legyenek azok találhatók. 
Nekem — úgy látom — imputálja Zoványi, hogy Thury 
kérdésére »már három hét múlva« megadtam a választ, 
azt kell tehát következtetnem, hogy ő az azóta eltelt több 
mint félesztendő óta folyton gyűjtögeti a most közlött 
adatokat s azokat illetőleg a teljesség igényével lép fel. Mind-
dennek dacára legyen szabad nekem — ki olyan keveset 
tudok Károlyi Sebestyénről — a Zoványi által ismert és 
közölt adatokhoz a következőket csatolnom: 

1. Károlyi Sebestyén gyulafehérvári arbiterségét 
(1568) nemcsak Bod és Benkő tartották fenn. a kiknek 
egyes adatait, épen mostani cikke folyamán is, méltán 
kétségbe vonja s kiigazítja Zoványi — hanem egykorú 
hiteles feljegyzés is bizonyítja.1 

2. Boldi-Károlyi Sebestyén tiszántúli paposkodásáról 
ennyit tud Zoványi: »Bélteki papnak 1557. írja magát; 
erdődi papnak Schesaeus mondja, így tehát ez is elég 
hiteles állítás. Hogy aztán 1557-nél előbb volt-e Erdődön 
vagy később, nem tudható, talán inkább előbb.« — Ha 
Schesaeus müvéből nemcsak a Tóth Ferencznél található 

1 Teutsch G. D. Urkundenbuch der ev. Landeskirche A. B 
in Siebenbürgen. II. Theil. Hermannstadt, 1883. f l l l . és 112. lap.) 



hat sornyi idézetet, vagy ennek Rácz Károly által adott 
fordítását ismeri, hanem az egész munkát láthatja, mely 
»Status religionis* cím alatt a »Ruinae Pannonicae« első 
könyve után van sorozva:1 bizonyára mást mond Károlyi 
Sebestyén erdődi papsáságáról. Schesaeus »Status religio-
nis« című történeti versezete ugyanis, a hazai reformáció 
szász vezérférfiain kívül megénekli a Stöckel Lénárd, Dévai 
Biró Mátyás, Batizi András, Kopácsi István, Károlyi Sebes-
tyén, (a kit különben csak »Sebaste* vocativus-szal jelez) 
Szegedi Lajos, Székely István és Alexius Dénes érdemeit. 
Stöckelt már, mint elhunytat, a hálás tanítvány kegyeletes, 
sőt túlzó magasztalásával siratja el. Stöckel — mint tudjuk 
— 1560. jún. 7-én halt meg; Károlyi Sebestyén tehát még 
az 1560. év második fel éhen is erdődi pap volt s a követ-
kező év legelején ment Szászvárosra magyar luth. pap-
nak, s már mint ilyen volt jelen a medgyesi zsinaton, 
1561. febr. 6. Csak a Schesaeus adatának teljes ismere-
tével lehet tehát joggal elmondani, hogy Károlyi Sebes-
tyén > Tiszántúl való működésének megszűnte annyira meg-
egyezik erdélyi tartózkodásának kezdetével*. 

Zovánvi azonban nem elégszik meg a Boldi-Károlyi 
Sebestyénre vonatkozólag — mint láttuk, nem teljesen — 
egybegyűjtött adatok felsorolásával, hanem még egy pár 
megjegyzést kénytelen tenni cikkemre. 

»Nagyon helyesen mondja Révész — úgymond 
Zoványi — hogy az 1550-es években tartott szatmár-
megyei — helyesen: szatmár vidéki2 — zsinatok még 
luth. irányúak voltak. Erről, a ki olvasta kánonaikat, 
meggyőződést szerzett már.* Még szebben fejezte ki magát 
Zoványi ide vonatkozólag saját lapjában, a »Vallás és 
Egyházban«, hogy t. i. »ismert történeti tényt bizonyít-
gatok«. Mindezen ékes beszédekre csak azt jegyzem meg, 
hogy ha XVI. századbeli kánonaink egyetlen gyűjteményé-
ben, annak nagynevű szerkesztője, ki már csakugyan el-
olvasta és lefordította a szóban forgó kánonokat, mégis 
»A XVI. században tartott magyar református zsinatok 
végzései« cím alatt adta ki 1881-ben azokat s máig is 
így forognak közkézen : vájjon felesleges és elítélendő-e 
annak alkalomszerű hangoztatása, hogy azok a kánonok 
és zsinatok nem reformátusok, hanem lutheránusok voltak. 

Másik »kénytelen« megjegyzése Zoványinak velem 
szemben, hogy »a tiszántúli ref. püspökök névsorát nem 
Bogácsival vagy Meliussal kell kezdenünk, hanem Petrovics 
pártfogoltjával, Kálmáncsehivel, kit egykorú forrás 1557-ben 
püspöknek említ; azt pedig, hogy ez ekkor ref. volt, min-
denki tudja*. Kegyes engedelméből tudom én is s Szegedi 
Gergely levelét is jó régen ismerem, de mindennek dacára 
ma sem tarthatom Kálmáncsehit tiszántúli ref. püspöknek 
a következő okok alapján: 

1. Igaz, hogy Szegedi Gergely az 1557. év legelején 
Kálmáncsehi Sánta Mártont > Petrovits püspökének* (Epis-
copus Magnificentiae Vestrae) nevezi; de épen ez a »Méltó-
ságod püspöke* nem egyenesen oda mutat-e, hogy Kálmán-
csehi nem a tiszántúli esperesek és papok által zsinatilag 
megválasztott, hanem Petrovits által kinevezett püspök 
volt, csupán a Petrovits védurasága alatt, illetőleg ura-
dalmában levő egyházak feletti joghatósággal;3 sőt az is 
lehet, hogy az »episcopus« címet, mint minden jogható-
ság nélküli tiszteleti nevet bírta, volt kanonoki rangjánál 
és kiváló tekintélyénél fogva. Mert hogy ő tiszántúli püs-
pök nem volt, azt bizonyítja szerintem 

2. a kassai tanácsnak Kálmáncsehihez 1557. aug. 

1 Az 1797. évi Eder-féle szebeni kiadásban a 49—56. lapokon. 
2 Lásd e Lap mult évi 21. számának 334. lapját. 
3 Szilády Áron: R. m. költők tára. V. kötet 268. lap. »An-

nak a kifejezésnek is, hogy »Márton, Petrovits püspöke * lehet 
valami különösebb értelme*. 

12-én kelt levele, melyben hozzá fordulnak Szegedi Ger-
gely elbocsátásaért, »qui quidem Gregorius dicit se ita 
esse obligatum Dominationi Vestrae, ut sine ejusdem con-
sensu et permissione et si vellet, non tamen posset apud 
nos munus illud suscipere, propterea videlicet, qiiod Domi-
nationis Vestrae sumptibus Vitebergae studuisset*. Nem 
azért függött hát a Szegedi elmenetele Kálmáncsehitől, 
mert ez püspök volt, hanem mert az ő költségén tanult 
Szegedi Wittenbergben! Midőn pedig a debreceni tanács 
1557. dec. 21-én tudósítja a kassai tanácsot Kálmáncsehi 
haláláról, nemcsak hogy egy szó sincs az ő püspökségéről, 
holott a Melius püspöksége már határozottan ki van tün-
tetve a haláláról szóló debrecenvárosi feljegyzésben, hanem 
még szemrehányást is tesznek a kassai tanácsnak, hogy 
a Szegedi ügyében miért mellőzték a debreceni tanácsot 
»cum igitur tam Dominus Martinus doctor, quam etiam 
ipse Gregorius literátus a nobis pendebant — mi tőlünk 
függöttek!* A debreceniek e levélben egyszerűen »pium 
nostrum praedicatorem« névvel nevezik Kálmáncsehit, 
kinek tőlük való függési viszonyát is aligha bánytorgatják 
ennyire, ha Kálmáncsehi nem pusztán az ő papjuk, hanem 
egyúttal püspök is.1 

3. Végre figyelembe veendőnek tartom e kérdésnél 
Medgyesi Pál »Dialógus politico ecclesiasticus* című, 
1650-ben megjelent művének következő sorait is : »Én 
így gondolnám, hogy mivel az Lutherana Ecclesiák mód-
jára, (minthogy Melius Péter, ki úgy vélem Debrecenben 
első püspök is volt, elsőben Brentianus volt) nagy hamar 
püspökséget vöttenek fel, az után esperességeket*. (189. 1.) 
Medgyesi Pál, ki — ha egy régi kéziratos jegyzésem hiteles 
— már 1622-ben. tehát 65 évvel Kálmáncsehi halála 
után debreceni tanuló, majd később — kétségtelenül — 
debreceni tanár volt: bizonyára hallott és tudott volna 
valamit Kálmáncsehi püspökségéről, ha csakugyan tény lett 
volna. Mindezeknél fogva én, az eddig ösmert adatok 
alapján, Kálmáncsehi Sánta Mártont tiszántúli református 
püspöknek, Melius elődjének el nem fogadhatom. 

Harmadik megjegyzése Zoványinak azon állításom 
ellen irányul, hogy »az esperesek felett álló püspöki hata-
lomkör az ötvenes évek végéig aligha fejlődhetett ki*. E 
pontnál nem sok különbség van köztünk, a mennyiben 
ő is azt vallja, hogy az általa névszerint megemlített 
episcopusok vagy superintendensek (Boldi - Károlyi és 
Kálmáncsehi) »hatalomköre még csak a fejlődés kezdetén 
állott s még sokára lett szabatosan körvanalozva*. Úgy 
bizony! Tessék csak például — a többek közt — a II. er-
dődi zsinat (1555.) XII., XIII. és XVI. kánonait megnézni. 
A XII. szerint a »superintendens« inti és dorgálja meg 
a lelkészeket; a XIII. szerint a »senior« beleegyezése 
nélkül nem szabad lelkészi állomást elfoglalni; a XVI. sze-
rint pedig a papszentelés minden korlátozás nélkül a 
»pastores« (lelkészek) joga. Mindezeknél fogva most is azt 
tartom, hogy.Melius előtt nem lehet tiszántúli református 
püspökről beszélni; a mennyiben a Bogácsi (vagy Bogáti) 
püspökségét egykorú adat nem igazolja. Ha pedig még 
figyelembe veszszük, hogy Károlyi Sebestyén, az alsó pan-
nóniai vagyis tiszántúli lutheránus püspök 1561. elején 
távozik el Erdődről Szászvárosra, Melius pedig 1561. 
december 13-án már püspök; még inkább valószínűvé 
lesz az a vélemény, hogy Melius a legelső tiszántúli refor-
mátus püspök; a mennyiben könnyen feltehető, hogy a 
reformátusok csakis Károlyi Sebestyén eltávozásával tömö-
rültek és választottak legelőször püspököt. 

1 Mindkét érdekes levél a ^Történelmi Tár« 1890. évi folya-
mában, a 177—179. lapokon olvasható. A Melius haláláról szóló 
feljegyzés : Révész. »Figyelmező« 1872. évf. 531. lap. 



Ezekben kívántam Zoványi határozottan provokáló 
cikkére megjegyzéseimet elmondani. Jól látom, a tisztelt 
olvasók is jól láthatják, hogy Zoványi jelenleg nem valami 
kedvező véleménynyel van az én egyháztörténelmi isme-
reteim, felfogásom és egybevetéseim, egyszóval: egyház-
történeti tudásom és értékem felől. Legkevésbbé sem búsulok 
azonban e miatt; nem azért, mintha Zoványi nem lenne 
illetékes az én irodalmi s főkép történetírói munkálko-
dásom megbirálására, hanem azért, mert az ő véleménye 
és ítélete igen változékony. Dr. Kovács Ödönt például 
1890-ben mindennek elmondta: fordítónak, kivonatolónak, 
compilatornak, csak tudományos embernek nem; tavaly 
pedig ugyanőt »a theologiai tudományosság egyik vezér-
bajnokának nevezte s mint ilyet jubilálta. Igaz: sapientis 
est consilium mutare in melius ; de a ki ekként liajtatik 
ide s tova a tudománynak akármi szele által, az őriz-
kedjék felvont szemöldökkel elevenek és holtak felett íté-
letei mondani. 

Kassa. Révész Kálmán. 

N E K R O L O G . 

Bornemisza József. 
1826—1894. 

Az anyaszentegyház jó vitézeinek száma egygyel 
kevesbült. A társadalomból egy minta férj, páratlan jó 
atya és ritka jó barát költözött el. Mult évi december 
hó 20-ikán halt meg az alsóborsodi ref. egyházmegyének nyu-
galomba lépett esperese. Bornemisza József mezőkeresz-
tesi lelkész 68 éves korában, néhány percig tartó fájda-
lommal szív-szélhűdésben. 

Született Mező-Keresztesen 1826-ban. Tanulmányait 
kezdte Sárospatakon s ott is végezte, az elsők közt tün-
dökölve feddhetlen erkölcscsel és kitartó szorgalommal. 
A főiskolából kijővén, boldog emlékű Csesznok József 
noszvalyi lelkész s tanácsbiró mellé rendeltetett segéd-
lelkészül, honnét pár év multával atyja, Bornemisza Pál 
oldala mellett hirdette az igét, oly buzgósággal és köz-
kedveltséggel, hogy az atyának nem sokára bekövetkezett 
halálával a gimnáziumi osztályokat végzett értelmes tagok-
ban bővelkedő népes m.-keresztesi egyház osztatlan biza-
lommal rendes lelkészül őt választotta meg. Majd jó tolla 
az egyházmegyei gyűlések jegyzőkönyvének vezetésére, s 
később a tanácsbirói székek egyikének betöltésére, kiváló 
tehetsége pedig utóbb az egyházmegye kormányzatára 
hivta el. Miként felelt meg a kitüntetések minden lépcső-
zetén a benne helyezett bizalomnak? arról évkönyveink 
fényesen tanúskodnak. Azonban, mint a nyugvásához kö-
zeledő nap, akkor látszik legnagyobbnak, midőn eltűnni 
készül; ügy az ő egyházi működése is, a végső években 
emelkedett kimagasló pontra, miután hóként zajtalanul 
áldásos munkássága előkészítette a sziveket azon reformok 
keresztülvitelére, mik a nevelés terén egy szebb és bol-
dogabb jövő csiráit rejték magokban. Sikerült megnyernie 

híveit, egyfelől azon nagy horderejű eszmének, hogy az 
iskolatanítói kar fölmentessék a lelket nyűgző létért való 
anyagi gondoktól, de a gazdálkodás terheitől is; másfelől 
kivitte azt, ami a mi falusi iskoláink többijében M.-Csáth 
kivételével még nagyon soká csak a kegyes óhajtások közé 
fog tartozni, hogy a leány-gyermekek számára emelt, 
sokkal nagyobb városokban is mintaként felmutatható 
tantermeibe és tanítói lakjaiba, modern képzettséggel bíró 
nőket alkalmazhatott. Mind ezen vívmányok azt igazolják, 
hogy a megboldogult jeles férfiú által hirdetett ige-magvak 
nemcsak jó földre találtak, hanem ügyes, fáradást nem 
ismerő kitartással ápoltatva, nemes gyümölcsöket igérő 
fákká nevekedtek. 

Alig pár éve nyert új díszt az Istenháza és tornya 
is. úgy belsejét, mint külsejét tekintve, áldozatra hevíté-
sével a híveknek, a nélkül, hogy az egyházat nagy csapá-
sok elviselésére is képesítő, több ezres tőkepénz meg-
hiányosíttatott volna. . . Bizonyára boldog leend azon utód, 
ki ily jó rendezett, anyagiakban nem szűkölködő gyüle-
kezet lelkipásztorságára hivatik el. Bizonyára mély és súlyos 
veszteség érzetével gyászolhatja őt, nemcsak híveinek szép 
serege, de általában papi testületünk is, melynek gyűrűjé-
ből, a legértékesebb kövek egyike esett ki. Méltán gyá-
szolhatja, magyar protestáns egyházunk, mert benne még 
sok jót, nemest eszközölhetett derék s hű fia dőlt ki. Leg-
mélyebb gyászra hivatott azonban a ritka műveltségű 
jó feleség, Csider Júlia úrnő és egyetlen leánya Husztv 
Bornemisza Ilona, kik bár gyöngédségök odaadó szerete-
tével osztották a váratlanul s véletlenül hirtelen elhunyt 
férj és atya örömét, bánatát, mérhetlen fájdalom súlya 
alatt nyögnek, a miatt, hogy ápoló gonddal és őrködéssel 
vissza nem tarthatták a halál öldöklő angyalát, legalább még 
néhány évre, a Dávid király szerinti legkésőbb korig. Méltán 
könyezik őt közel és távolban élő barátai, kikhez a leg-
melegebb s legtisztább szeretet lánca kötötte. Veszta szűz-
ként ápolta ő keblében, a barátság szent tüzét, nemcsak 
azok iránt, kikkel együtt játszotta le gyermek éveit, ifjú-
sága szép korát, de azok iránt is, kik az élet küzd-
porondján nyerték meg s érdemelték ki keble szerelmét! 

Egyházi, polgári érdemeit kellő fényben, emelkedett 
szellemű beszéddel, buzgó imában méltatta, az elismerés 
babérleveleivel és a részvét koszorúival borított koporsó 
fölött Tóth Dániel esperes, a sírnál pedig alólírt mon-
dotta el, hogy: 

»Bornemisza József, igaz ember, hű pásztor, pél-
dányszerű férj, jó atya, gyöngéd nagyapa, jó rokon, 
őszinte jó barát volt, s emlékezete legyen áldott!* 

Edes Ábrahám. 

I R O D A L O M . 

** Tanulók Lapja cím alatt dr. Rupp Kornél 
budapesti ref. főgimnáziumi tanár a középiskolai ifjúság 
számára eddig havonként kétszer megjelent lapját alak-



ban és tartalomban jelentékenyen megbővítette és illusz-
trált hetilappá alakította át. A lap cikkeit tanárok írják, 
kiknek tanulságos elbeszélései és költeményei mellett iro-
dalomtörténeti közlemények, irodalmi feladványok, egyes 
thémák vázlatai, tudományos apróságok, földrajzi, törté-
neti, számtani s természetrajzi feladatok, fizikai kísérletek 
s a közélet, főként a tanárvilág jeleseinek életrajzait ma-
gukban foglaló cikkek olvashatók. A »Tanulók Lapja« 
első számában B. Eötvös Loránd életrajza (arcképpel), 
Erdélyi János élete (szintén arcképpel), két téli kép, szá-
mos ismeretterjesztő és szórakoztató cikk s kisebb apróság 
olvasható. A csinos kiállítású és gondos szerkesztésű ifjú-
sági lap előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt; az 
előfizetések a lap kiadóhivatalába (Budapest, Aradi-u. 8.) 
küldendők. A sokat igérő ifjúsági közlönyt a tanuló ifjúság 
között való terjesztés végett melegen ajánljuk a tanárok, 
nevelők és szülők pártoló figyelmébe. 

** A gyermekek vallásáról és az állami anya-
könyvekről szóló 1894. XXXII. és XXXÍII-ik törvénycik-
kek szövege dr. Imling Konrád kúriai biró által jegyze-
tekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva Ráth Mór ki-
adásában külön füzetekben is megjelent. A szép nyomású 
és kitűnő magyarázatokkal ellátott, 41 nagy 8-adrét lapra 
terjedő füzet 40 krért kapható Báth Mór könyvkereske-
désében (Budapest, Gizella-tér). 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból. Benedek 
Elek ez öt kötetre tervezett mesekönyvéből a 20. és 21. 
füzetet kaptuk egyszerre. Amabban véget l ér a második 
kötet, mely már külön is kapható s kezdődik a harmadik 
kötet egy rendkívül bájos mesével, a Szép Miidós-ról, 
mely igazi remeke a meseköltésnek. Mesék és helyi mon-
dák váltakoznak a két füzetben is. mind művészi formá-
ban megírva A »Magyar Mese- és Mondavilágról ma 
már egyhangú a vélemény : ez a legszebb, legbecsesebb 
ifjúsági könyv. A * Magyar Mese- és Mondavilág* még 
mindig megrendelhető az első füzettől kezdve a kiadó 
Athenaeumnál. Egy füzet ára 25 kr., 10 füzet 2 frt 50 kr., 
első és 2-ik kötet ára 3—3 frt, pompás díszkötésben 
egy-egy kötetben^_száznál több pompás illusztrációval. 

** Egyháztörténelem a gimnázium V. osztálya 
számára, írta Bocsor Lajos. Ill-ik teljesen átdolgozott 
kiadás, kiadja a dunamelléki ref. egyházkerület. Budapest. 
1894. Kókai Lajos bizománya, 119 lap, ára kötve 60 kr. 
A szerző által jelzett teljes áldolgozás vonatkozik egyfelől 
az egyetemes történeti rész jelentékeny kibővítésére, más-
felől a magyar egyháztörténelemnek némi összevonására. 
A könyv szelleme, kidolgozása és stylusa a régi. A mű 
egészben véve a használható vallástani kézikönyvek közül 
való. Sok jó oldala mellett azonban nekünk ebben sem 
tetszik két dolog, a mi különben a legtöbb vallástani 
könyvünknek közös hibája. Egyik az anyagkiválasztás 
ama sajátsága, hogy tömérdek sok aprólékos és mel-
lékes anyagot felölel, mi által a könyv zsúfolt, túltömötté 
lett. Másik a stylusnak kissé nehézkessége, a hosszú, 
terjengős mondatok, több helvtt nem eléggé szabatos 
irály, a mi nemcsak a megtanulást, de néhol a megér-
tést is megnehezíti. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
megjelent a 29-ik füzet, az előbbiekkez hasonló gazdag 
tartalommal és képekkel. Ebben Bayer József befejezi a 
nemzeti színházról megkezdett tanulmányát, Széchy Károly 
pedig régibb elbeszélő irodalmunk kiválóbb alakjait: Vajda 
Pétert, Kuthy Lajost és a hamar népszerűvé vált Jósika 
Miklóst mutatja be, ismertetvén életöket és főbb munkái-
kat. A füzet utolsó cikkében Baráth Ferenc b. Eötvös 
József ifjúságáról szól. A szöveget ezúttal is számos kép 
illusztrálja: Lendvayné, Jókainé, Lendvay Márton. Egressy 
Gábor, Vajda Péter, Kuthy Lajos, Jósika ifjú és öregkori, 
Szontágh Gusztáv, Jósikáné és Eötvös ifjúkori arcképei, 
Vajda síremléke, Kúthy kézirata, Jósika szülőháza, szur-
doki lakása és drezdai síremléke, Vajda és Jósika munkái-
hoz egy-egy egykori szövegkép; külön mellékletekül pedig: 
Wesselényi Miklós nem rég fölfedezett levele az akadémia 
alapításáról és Kisfaludy Károly költeményeinek kézirati 
hasonmásai. Az egész vállalat, mely 35 füzetre fog ter-
jedni, gyorsan közeledik befejezéséhez. Ára füzetenkint 40 kr 

** »A magyar nemzet története* című tíz köte-
tes (millenniumi kiadás) nagy munkának nyolcadik füzete 
most hagyta el a sajtót az Áthenaeum kiadásában. Ez a 
nyolcadik füzet Marczali Henrik »A vezérek kora* első 
kötetének folytatását képezi és pedig a negyedik könyv 
második fejezetének befejezése, melynek címe »A térítés 
kezdete«, majd a III. fejezet »István mint fejedelem* fog-
laltatik a füzetben és megkezdődik az ötödik könyv, mely-
nek főcíme »Szent-Isván királysága«, az I. fejezettel, mely-
nek címe »István törvényei*. Ezt a füzetet is szintén pazar 
fénynyel előállított nagybecsű mtímellékletek és számos 
szövegkép díszítik. Mint műmelléklet van a füzethez csa-
tolva a Szent István király által kiadott és a pannonhalmi 
apátságra vonatkozó alapító oklevél eredetijének pompásan 
sikerült hasonmása, a melyhez a mai írásmódra áttéve. 
tiszta, szép nyomású szöveg-olvasás van mellékelve. A 
másik melléklet a konstantinápolyi régi bástyafalakat ábrá-
zolja, a mostani állapotukban, a legújabb fényképfelvétel 
után. A szöveg közé nyomatott képek is szépek és számo-
sak. Egyes füzet ára 30 kr.. előfizetés negyedévre (12 füzet) 
3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható min-
den könyvkereskedésben. 

E G Y H Á Z . 

A Lorántffy Zsuzsánna egyesület e hó 8-án tar-
totta január havi összejövetelét Szilassy Aladárné elnök-
lete alatt. Az összejövetelt Szász Károly püspök nyitotta 
meg rövid fohászszal s azután ugyancsak ő tartott nagyon 
szép biblia-magyarázatot Ján. XV. rész 1—8 versei felett. 
Az intelligens női közönség által vallásos áhítattal fogadott 
előadásban először a Krisztus példázatairól beszélt általá-
ban, azután szőlőtőről és szőlő vesszőkről szóló példázat 
alapján azt fejtegette az ősz püspök, hogy Krisztus a 
szőlőtő, hívei a szőlővesszők; hogy az, a ki a Krisztusban 
él, az sok jó gyümölcsöt terem, a ki ellenben nem marad 
ő benne, az kivettetik, a tűzre kerül és megég. — A han-
gulatos »bibliai óra* után az elnöknő tett jelentést az új 
tagokról, kik elég szépen szaporodnak; bejelentette, hogy 
az egyesületnek egyetlen egy hátralékosa sincs; hogy her-
ceg Odeschalchyné többféle ruhát, Frőhlich Albinné szül 
Móricz Paula asszony 25 frtot ajándékozott az egvesület-
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nek. Az összejövetel végén a megjelent tagok között kiosz-
tatott a »Lorántffy Zsuzsanna« című kis füzet, melyet 
Szilassy Aladár készíttetett a Lapunkban megjelent Farkas 
József-féle felolvasásból. A jövő hónapi összejövetel február 
első felében lesz. 

Budapesti theologiai akadémiánkon az I-ső fél-
évi előadások január 10-én végződtek be. A záró kollo-
kviumok most folynak és január 31-én érnek véget. A 
Il-ik félév február 4-én kezdődik. 

A református ifjúsági egyesület helyiségavató 
ünnepélye élénk érdeklődéssel folyt le január 10-én a 
theologiai akadémia nagytermében. Az ünnepélyt a közön-
ség éneke és Marton Sándor katekheta rövid fohásza 
nyitotta meg. Ezután Szilassy Aladár pénzügyi főbíró, 
egyesületi elnök tartott remek biblia-magyarázatot a Prédi-
kátor könyve XII. részének néhány verse felett. Örvendezz 
ifjú a te ifjúságodban, de emlékezzél meg a te Teremtődről, 
a ki téged ítéletre von. Lélekemelő látvány volt, mikor ez 
a hitbuzgó főúr kezében a százados családi bibliával, 
melyből egykor a koronaőr Szilassy József olvasgatott, 
magyarázta az Írásokat a szépszámú ifjúság előtt, oly ben-
sőséggel és közvetlenséggel, oly méltósággal és hatalommal, 
milyet ritkán látni. Egy darab hitélet megnyilatkozása volt 
az, egy apostol ihletett lelkéből kiszakítva, melynek halla-
tára a nagy bibliás Szabó Aladár felállott és az egész 
közönség zugó éljenzése közt bevallotta, hogy ilyet még 
soha sem hallott. Azután Szász Béla theol. szenior üdvö-
zölte nagy szívességgel az ifjúsági egyesület tagjait, mire 
dr. Tóth Miidós törvényszéki aljegyző, mint az ifjúsági 
egyesület főtitkára, mondott köszönetet; záradékul pedig 
Szöts Farkas, mint theol. igazgató intézett néhány buz-
dító szót az egybegyűlt fiatalsághoz, hithűségre és Krisztus 
iránti szeretetre intve Őket. A közönség éneke és Hamar 
István püspöki titkár záróimája után a közönség átvonult 
az ifjúsági olvasóterem megtekintésére. Az olvasóterem 
esténként 6—9 óráig az egyesület tagjainak szabad ren-
delkezésére áll. 

Egyházmegyei választások. Az alsó-borsodi ev. 
ref. egyházmegyéhez tartozó egyházak szavazatait csütörtö-
kön bontotta fel az e végett kiküldött bizottság. A báró Vay 
Béla lemondása folytán megüresedett egyházmegyei gond-
noki állásra Lengyel Sámuel tanácsbirót választották meg, 
ki a beadott 57 szavazat közül 54-et kapott, — Az üre-
sedésben volt egyházi tanácsbirói állásra Kerekes József 
poroszlói lelkészt választották meg 36 szavazattal; az 
egyházmegye egyházi főjegyzői állására pedig Bodolay 
István mező-esáthi lelkészt választották meg 51 szava-
zattal. A megválasztott gondnokban és két lelkészben az 
egyházmegyei adminisztráció kiváló erőket nyert. 

A gyülekezetek köréből. A pátyi ev. ref. egyház 
megújított templomának és orgonájának ünnepélyes fel-
szentelése január 6-ikán ment végbe. Az istentiszteleten 
a felavató beszédet Dézsy Mihály biai ev. ref. lelkész 
mondotta, míg Nyikos Lajos dobozi ref. pap keresztelt és 
és esketett. Az istentiszteleten a budapesti ref. theologusok 
énnekkara is részt vett néhány karének hatásos előadásá-

val. — A nagykörösi ev. ref. egyházban a mult év folya-
mán született 607 gyermek, meghalt 484 egyén; házas-
ságra lépett 133 pár. Szaporodás 132 lélek, a mi a gyüle-
kezet 17.844 lélekszámához visszonyítva feltűnően csekély, 
kivált ha hozzá teszszük, hogy Nagy-Kőrösön az alig har-
madrésznyi római kath. egyházban 5721 lélekszám mellett 
született 270 gyermek, meghalt 169 egyén, szaporodás 
tehát 101 lélek. 

Görög kath. hitközség Budapesten. Budapesten 
mintegy 1544 gör. katholikus él, kiknek nincs saját ekklé-
zsiájok és templomuk. A hívek között számos kiváló tár-
sadalmi állású férfi van. Ezek január 7-én gyűlést tartot-
tak és elhatározták, hogy hitközséggé alakulnak. A hitköz-
ség kötelékébe fog tartozni minden Budapesten élő és az 
az esztergomi érsekség főhatósága alá tartozó görög katho-
likus, továbbá azok a más egyházmegyebeli hívek, a kik 
a magyar hazafiság szempontjából kifogástalan alapszabály-
tervezetnek magukat alávetik. A szervezetet a herceg-
prímáshoz terjesztik föl, a főváros törvényhatóságához való 
áttétel végett. A szervezés tovább fejlesztése végett nagyobb 
számú egyháztanácsot alakítottak. 

A római kath. püspökök közös pásztorlevele, 
melyet a »Religió« latin és magyar szövegben közöl, poli-
tikailag elég mérsékelt hangon van tartva. Elmondja, hogy 
a klérus minő lépéseket tett a királynál, a kormánynál és 
a törvényhozásban a polgári házasság behozatala ellen. 
Azután inti a lelkészkedő papságot és a híveket, hogy 
szorgalmasan imádkozzanak, hogy Isten »szent egyházunk-
nak és szent hitünknek irgalmasan állítsa vissza jogait és 
szabadságát*. Érdekesek a papsághoz intézett szavai: »Ian-
kadatlan buzgalommal igyekezzetek az ige szolgálatában 
foglalatosak lenni és hivataltoknak minden részét minden 
kitelhető szorgalommal teljesíteni«. A hívőket illetőleg azt 
írja : »Állhatatosan és egyetértő lélekkel hirdessétek a hívő 
népnek Krisztus hitét, a mint a kath. szentegyház tartja, 
buzdítva őket, hogy kivált az ügyek jelen fölöttébb nehéz 
folyásában, szakadatlanul kérjék az Istent: Öregbítsd ben-
nünk a hitet. Mindenek' előtt buzdítsátok őket, hogy Isten 
egyházához és ennek látható fejéhez törhetetlen hűséggel, 
készséges engedelmességgel s a leggyengédebb szeretettel 
viseltessenek, és egész életöket, az Egyház és Fejének min-
den parancsolata és intelme iránt készséges akarattal, 
hitökkel megegyezővé tegyék*. Végül a papsághoz és a 
hívekhez fordulva, őket együttesen így inti: a kereszt 
zászlaját homlokotokon viselve, a mi példánk és tekinté-
lyünk által megerősítve, kell, hogy a vallás ügyét bátran 
és lelkesen vegyétek lelketekre s állhatatosan védelmezzé-
tek a magán életben ép úgy, mint a közélet terén. Ennél-
fogva most ezekben a szerencsétlenségekben is, velünk 
együtt, kiket Isten állított vezéreitekké, mindent, a mit 
isteni és emberi törvények nyújtanak és megengednek, 
tegyetek meg, hogy a keresztyén házasság tiszteletében 
megmaradjon és a szentegyháznak és hitünknek jogai ép-
ségben maradjanak«. 

A magyar protestantizmus és a millennium 
Az »Őrálló« legutóbbi száma meleg hangú cikkben azt 
ajánlja, hogy a két magyar protestáns egyház, az ágostai 
és a helvét-hitvallású, a millenniumra egyesüljön, a mi 
a hitbeli együvétartózandóságon kívül nemzeti szempont-
ból is igen óhajtandó. A cikk lényege a következő passzu-
sokban fejeződik ki: A magyar protestantizmus nem ünne-
pelhetné meg méltóbban nemzetünk fönnállásának emlék-



ünnepét, mintha a két protestáns egyház egyesülése által 
biztosítékát adná annak, hogy a jövőben a nemzet erős 
oszlopaként akar szerepelni s mint ilyen újult erővel részt 
akar venni ama nagy munkában, mely a jövő ezredév 
Magyarországát fölépíti, s a társadalmat a sok modern 
betegségtől megszabadítja. És miért is ne egyesülhetnénk; 
hisz egy a mi Megváltónk, egy a mi Urunk, egy a mi 
igazságunk: a szeretet; egy a mi sorsunk s egy a mi 
törekvésünk: hogy nemzetünket nagygyá tegyük s köz-
vetve hasznára legyünk az emberiségnek is. Sokan leküzd-
hetetlen akadályokat látnak majd az egyesülés előtt. De 
ezekkel bamar leszámolhatunk. Mik is lehetnek ezek az 
akadályok ? Első sorban a szeretetlenség, azután a hiú 
önzés, a felekezeti elfogultság, a hazaszeretet hiánya ; szó-
val az uniót"más nem fogja ellenezni csak az elfogult, az 
Önző és a magyar nemzet ellensége®. Sokszor és sokat 
írtak és írtunk mi is e Lap hasábjain az unió mellett; 
sajnos, hogy azért még sem megyünk előre a téren sem; 
ugy látszik, nem vagyunk még megérve az egyesülésre! 

Vallásos összejövetelek. Ismét két helyről kaptunk 
örvendetes tudósítást vallásos estélyekről. Máramaros-
Sziget buzgó fiatal lelkésze, Szikszag Zoltán az idén is. 
mint a mult évben, minden vasárnap este vallásos fel-
olvasást tart. Az idén a magyar protestáns egyház szer-
vezetéről és történetéről olvas fel. A közönség kiváló ér-
deklődést tanúsít az ügy iránt, minden alkalommal zsúfo-
lásig megtölti a termet. — Vallásos estély volt e tió 9-én 
Nagykilcindán is, honnan azt írják Lapunknak: Fűtésre 
is berendezett templomunk zsúfolásig megtelt nagyobb 
részt intelligens és különböző vallású közönséggel. A tél 
folyamán ez volt a második estély. Az előadás műsora 
a következő volt: 1. Kéthangra énekeltek egy vallásos 
éneket a nép- és középiskolai tanulók, harmónium mellett, 
mit HofTman János tanító vezetett. 2. Beriot Concerto 
darabját hegedűn előadta Eisenkolb Gáspár, zongorán ki-
sérte Fekete Gyuláné. 3. Felolvasást tartott »Kálvin és 
hatása« címen Fekete Gyula lelkész. 4. Nizsnyai G. »Mo-
hácsi koldus* című románcát sóló énekelte Fekete Gyuláné, 
zongorán kisérte Fernbach Pál ügyvédjelölt. 5. Balogh 
István tanító szavalta Arany J. Rákhel siralmát. 6. Eisen-
kolb Gáspár és Domokos Erzsike négykézre zongorázták 
Fr. Behr Rosenknospen című darabját. 7. Kéthangu éneke 
a tanulóságnak zárta be a minden részében szépen sike-
rült estél yt. 

A nazarénusok ellen. A hajdú-böszörményi ev. 
ref. egyháztanács fölszólította a városi hatóságot, hogy a 
nazarénusok éjjeli összejöveteleit a közerkölcsiség szem-
pontjából tiltsa be, szülötteiket az egyházi hivatalba való 
bejelentés nélkül lenni, halottaikat isteni tisztelet nélkül 
eltemettetni ne engedje. A nazarénusok újabban nemcsak 
Böszörményben, mely a hivatalos apparátust kívánja elle-
nök mozgásba hozni, hanem Debrecenben is mindinkább 
terjednek s félő, hogy a felekezetnélküliség törvénybe ikta-
tása számukat még növelni fogja. Eszünkbe kellene immár 
vennünk, hogy e bajon nem hatósági intézkedés, hanem 
fáradhatatlan és körültekintő belmisszió segíthet. Az egy-
házi értekezletek megalakultak, de vájjon mozognak-e? 

Gondviselésszerű menekülés. Szeghalomról jelen-
tik a következőket: Végzetes és nagy katasztrófától szaba-
dultak meg az itteni református hivek. Isteni tisztelet volt 
itt az ódon templomban, az ékes szavú lelkész, Tatár 
János csak imént végezte megható templomi beszédét, a 
khoruson a kimenőre való éneket zengték, a hivek job-
bára kint voltak, mikor óriási robajjal leszakadt a me-
nvezet és az isteni gondviselés különös intézkedése, hogy 

emberi élet nem veszett oda. A falak megrepedeztek, a 
padok recsegtek, a hivek futva menekültek. A közveszé-
lyes templomot a hatóság bezáratta. 

Orgona-avatás Sepsiszentgyörgyön. Folyó hó 
12-én ment végbe S.-Szentgyörgyön az Angster József 
pécsi orgonaművész által 3600 írtért készített 12 változatú 
díszes orgona ünnepélyes felavatása. A református dalkör 
éneke után Révay Pál tartott magas szárnyalású imát, 
melynek elhangzása után a női és férfi vegyes énekkar 
emelte az áhítatot. Az alkalmi beszédet Párkányi György 
kolozsvári vallástanár mondotta nagy hatással, a záróimát 
pedig Horváth Ödön segédlelkész tartotta. A szép ünne-
pélyt a daloskör és a közönség éneke zárta be. 

I S K O L A . 

Személyi változások közoktatási minisztérium-
ban. Szalay Imre miniszteri tanácsos a nyugalomba vo-
nult Pulszkv Ferencz helyébe a Nemzeti Muzeum igaz-
gatójává neveztetett ki. Az ő távozása folytán megürese-
dett közalapítványi ügyosztály vezetése Madách Emmanuel 
osztálytanácsosra, a művészeti osztályé pedig Molnár V 
elnöki titkárra bízatott. Az ürességben levő két miniszteri 
tanácsosi állásra hír szerint Szatlimáry György címz. 
min. tanácsos és Zsilinszky Mihály főispán vannak ki-
szemelve. 

A miskolci ev. ref. főgimnázium államsegélye 
az iskolaház újjáépítése alkalmából jelentékenyen emelte-
tett. A közoktatási minisztérium először is fölemelte az 
50 ezer frt építési segélyt 80 ezer frtra, azután meg az 
állandó évi segélyt 11 ezer frtra. — Nagyon helyesen. 
Miskolc és a főgimnáziumot fentartó ottani egyházunk 
megérdemli ezt az állami gondoskodást. Fontos kulturális 
érdek fűződik ahhoz, hogy oly előkelő helyeken, a minő 
Miskolc is, az anyagiakban is minél jobban ellátott közép-
iskoláink legyenek. Ha az állam anyagilag így megerősí-
tette a miskolci főgimnáziumot, az iskola elöljárósága és 
tanártestülete bizonyára teljes erővel azon lesz, hogy a 
főgimnázium szellemileg is azon színvonalon álljon, me-
lyet a nemzeti kultura fontos érdeke megkövetel. 

A tanügyi szolgálat érdekében s a fizetések 
rendezéséről szóló törvény fokozatos végrehajtása szem-
pontjából is b. Eötvös Lóránt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elhatározta a hetedik fizetési osztályba tartozó 
gimnáziumi igazgatói állások számának kettővel való szapo-
rítását s a nyolcadik fizetési osztályba tartozókénak ugyan-
annyival való apasztását. Ezenkívül még egy új gimnáziumi 
igazgatói állást is szervezett a miniszter, miután a szamos-
ujvári gimnázium a törvényhozás engedélye alapján a mult 
év végén állami kezeiésbe vétetett. — A reáliskoláknál 
szintén szaporítani szándékozik a miniszter kettővel a 
hetedik fizetési osztályba tartozó igazgatói állások számát. 

A felsőlövői evang. tanítóképzőintézet a vele 
kapcsolatos gimnáziummal és reáliskolával az 1894/95. 
tanév végén fennállásának 50 éves jubileumát ünnepli 



meg. Mindannyian, kik amaz intézeteket ismerjük, tudjuk, 
hogy mennyi anyagi gonddal kellett nekik küzdeniök és 
hogy, fájdalom! a képezdének existentiája még manapság 
is veszélyeztetve volna, ha évenkint nem folynának be 
könyöradományok. Pedig azokra az intézetekre ott, drága 
hazánk szélén igen nagy szükség van, mivel azoknak 
hivatása egyrészt az, hogy evangéliumi szellemtől áthatott 
tanítókat neveljenek az egyháznak, másrészt pedig, hogy 
az ott tanuló ifjak szívébe a magyar haza iránti szeretetet 
becsepegtessék. Ugyanezért a felsőlövői intézeteket ismerő 
férfiaktól nem egyszer lehetett ezen az intézetekre oly 
kedvező szókat hallani: »Ha a felsőlövői intézetek még 
nem léteznének, teremteni kellene ilyeneket!* A jubileum 
alkalmából gyűjtő bizottság szerveztetett, mely Lapunk 
útján is felkéri az ügy barátait, hogy ezt a szép célt 
adományaikkal előmozdítani szíveskedjenek. Az adomá-
nyok a bizottság pénztárosához: Kurz Sámuelhez, Buda-
pest, IV., Deák-tér 4. sz. küldendők. Karsay Sándor püspök 
által is melegen ajánlott e nemes törekvésre mi is felhívjuk 
a tanügybarátok pártoló figyelmét. 

Egyházkerületi főfelügyelő. Joó István, a debre-
ceni tanítóképezde igazgatója a tiszántúli egyházkerület 
határozata szerint ez év első napján foglalta el az ottani 
ev. ref. gimnáziumok feletti főfelügyelői állást, mit a püs-
pök egy-egy leirattal tudatott valamennyi tanintézettel. Az 
új főfelügyelő részére készített utasításokat különben még 
most revideálják, sőt még mindig foly a hírlapi harc a 
felett, hogy szükséges és autonomikus positio-e az újonnan 
creált állás vagy nem? Az idő és a megválasztott egyén 
majd dönteni fog e tekintetben. 

A diákkongresszus Debrecenben lesz. A mult 
hét folyamán a legtöbb fővárosi lapban az a hír kelt 
szárnyra, hogy a magyar diákszövetség ez évi kongresszusát 
Kecskeméten tartja meg, hol a jogakadémiai ifjúság már 
e végből nagy előkészületeket is tesz. E hírt mi is át-
vettük. Mint bennünket Debrecenből értesítenek, a hír fen-
tebbi alakjában nem felel meg a valóságnak, mert az ez 
évi diákkongresszust már korábbi határozat szerint ott 
tartják meg, a mint arról a debreceni aggódva tudako-
zódó jogászságot Burg Kornélnak, az egyetemi kör al-
elnökének sürgönye megnyugtatta, értesítvén a tudakozódó-
kat, hogy a kérdéses hír tévedésen alapszik és hogy csak 
folytassák tovább az előkészületeket. — A tévedés való-
színűleg azon alapúi, hogy az egyetemi kör bizottsága a 
millennium alkalmával Pusztaszeren tartandó nemzetközi 
diákkongresszus tárgyában érintkezett a kecskeméti ifjú-
sággal. 

Nemzetiségi tankönyvek. A nem magyar oktatási 
nyelvű középiskoláknál eddigelé többnyire külföldi tanköny-
veket használtak, a melyek vajmi ritkán feleltek meg hazai 
viszonyainknak. Hogy az ily tankönyvek jövőre az állami 
érdekek szemmeltartásával itthon készülhessenek, elhatá-
rozta b. Eötvös Loránd vallás- és közoktatási miniszter, 
hogy e tankönyvek kiadását a folyó évtől kezdve, néhány 
éven át évi kétezer forinttal segélyezni fogja. Minthogy 
más segédforrások igénybevételével már is több ily tan-

könyv létesült, reméli a miniszter, hogy a célbavett támo-
gatás mellett két-három év alatt a még hátralevő tan-
könyvek is el fognak készülni. 

A debreceni filozofiai fakultás. E tervbe vett 
intézet ügyében a napokban tárgyalt egy szűkebbkörü 
bizottság, mely számba vette a rendelkezésre álló alapít-
ványokat vagy gyűjtött összegeket. A számítás szerint a 
debreceni főiskolában tényleg fennálló három bölcsészeti 
tanszékkel együtt a leendő filozofiai fakultásnak már kilenc 
kathedrája van biztosítva. Ezzel kapcsolatban megem-
lítjük, hogy a nevezett bizottság javasolni fogja a most 
betöltendő két új jogi tanszékre s a felállítandó és tovább 
fejlesztendő fakultásra való tekintetből a jogakadémiai 
kathedráknak szakok szerinti elkülönítését. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Nóvák Sámuel volt árvái esperes és nyugalomba 

vonult alsókubini lelkész, a koronás aranyérdemkereszt 
tulajdonosa, élete 79-ik évében január 3-án rövid beteg-
ség után az Úrban elszenderült. Béke hamvaira! 

f Horváth Pál cúni ev. ref. lelkész Felső-Baranyá-
ban, Cúnban mult évi december 29-én 73 éves korában 
elhunyt. Özvegye és két férjezett leánya gyászolják halá-
lát. Egyszerű, szelid, nyájas ember, kis gyülekezetének 
36 éven át hűséges pásztora volt. Nekrologját következő 
számban. Béke hamvaira! 

f Földváry Mihály. Pestvármegye alispánja, a 
pestmegyei evang. esperesség volt felügyelője élete 71-ik 
évében hosszas szenvedés után f. hó 12-én Budapesten 
elhunyt. Az ország legrégibb alispánja, a megyei autonó-
miának tántoríthatlan híve, köztiszteletben élt derék ember 
és lelkes hazafi volt. Egyházának is hű fia, a pestmegyei 
esperességnek huzamosb időn át tevékeny felügyelője. 
Félszázadra terjedt közpályáján mindig híven és becsü-
lettel állta meg helyét. A régi jó táblabírák egyik tipikus 
alakja. Temetése a főváros és Pestmegye közönségének 
óriási részvéte mellett január 14-én ment végbe. Az egy-
házi szertartást Horváth Sándor budapesti lelkész végezte, 
a központi tisztikar nevében llkey Sándor főjegyző beszélt 
fölötte, a megyebizottsági tagok nevében pedig Gullner 
Gyula búcsúztatta el az érdemes férfiút. Béke hamvaira, 
áldás emlékére! 

| Gróf Kún Kocsárd. a szászvárosi ref. főgimná-
zium ujjáalkotója, az E. M. K. E. legnagyobb alapítója 
élete 93-ik évében január 11-én Szászvároson elhunyt. 
Haláláról az E. M. K. E., a szászvárosi kollégium és a 
család adtak ki gyászjelentéseket. Temetése nagy rész-
véttel f. hó 14-én ment végbe Szászvároson, hova a fő-
városban időző Szász Domokos erdélyi püspök is leuta-
zott. Ott voltak az E. M. K. E., Hunyadmegye s az egyház-
megye küldöttségei, a szászvárosi főgimnázium tanárkara 
és tanuló ifjúsága, a város és vidék közönsége stb. A 
gyászszertartás Sylvester Domokos lelkész megható imá-
jával a halottas háznál kezdődött, honnan a koporsót 



hatosfogatú gyászkocsin a templomba vitték. Itt a kollé-
giumi vegyes énekkar gyászdala után előbb Bartók György 
lelkész, majd Szász Domokos erdélyi püspök tartottak imát 
és beszédet. A hosszü gyászmenet élén az E. M. K. E. 
gyászba vont lobogójával csak későre ért a temetőbe, hol 
a Kún-kollegium nevében Simon Ferenc igazgató, az 
E. M. K. E. nevében Réthy Lajos kir. tanácsos vett búcsút 
az egyház és nemzet nagy fiától. Béke poraira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A király Schneller István po-

zsonyi ev. theol. akadémiai igazgatót a kolozsvári egyete-
men a neveléstudomány nyilvános rendes tanárává a 
rendszeresített illetményekkel kinevezte. A jeles tanférfiú 
megérdemelt előléptetéséhez melegen gratulálunk. — A 
király Lévay József, Borsodmegye alispánját, a magyar 
irodalom egyik kitűnőségét, ref egyházunknak is hű fiát 
hosszas, hű és buzgó szolgálata közben, valamint általá-
ban a közügyek és az irodalom terén szerzett kitűnő 
érdemei elismeréseül a harmadik osztályú vaskorona rend-
del tüntette ki, mihez mi is tisztelettel küldjük őszinte 
szerencsekivánatunkat. — Szász Károly dunamelléki püs-
pök a Szilágysomlyóra rendes lelkészszé választott s állá-
sát nem sokára elfoglaló Gáspár István helyére budapesti 
káplánná Patonay Dezső Szentmártonkátára választott 
lelkészt, budapesti katekhetát nevezte ki. — A király a sze-
mélye körüli miniszter előterjesztésére Gózon Imre szent-
györgyvölgyi ev. ref. tanítónak a népnevelés terén sok 
éven át kifejtett buzgó és sikeres működése elismeréseül 
az aranyérdemkeresztet adományozta. — Dr. Horváth Ödön 
eperjesi jogakadémiai tanár és dékán a magyar közjog-
ból a kolozsvári tudomány-egyetemen a jog- és állam-
tudományi tanárkar előtt egvhanglüag magántanári képe-
sítést nyert. A derék kartársnak, kit dolgozatai után is elő-
nyösen ismer a protestáns és jogász közönség, melegen 
gratulálunk! 

* A kormányválság véget ért, az új kormány 
báró Bánffy Dezső elnöklete alatt január 14-én követ-
kezőleg alakult meg: Miniszterelnök: Báró Bánffy Dezső, 
belügym. Perczel Dezső, pénzügym. Lukács László, igaz-
ságügyin. Erdélyi Sándor, kultuszm. Wlassich Gyula, keres-
kedelmi m. Dániel Ernő, földmívelési m. gróf Festetich 
Andor honvédelmi min. báró Fejérváry Géza, a király 
személye körüli m. (ideiglenesen) szintén báró Fejérváry 
Géza, horvát miniszter Josipovich Imre. Az új minisz-
térium hivatalos kinevezése 16-án, eskütétele 17-én, be-
mutatkozása a törvényhozás két házában hír szerint folyó 
hó 19-én lesz. 

* Orgona-hangverseny fog ismét tartatni Budapesten, 
a Kálvin-téri templomban. A hangversenyt Morascher 
Hugó orgona-, Plotényi Nándor hegedűművész és Somogyiné 
Berger Karola énekesnő közreműködésével f. hó 19-én 
szombaton d. u. 5 órakor ifj. Szotyori Nagy Károly ren-

dezi, ki maga is több ízben fog játszani az orgonán. Jegyek 
ára: fentartott hely 2 frt, ülő hely 1 frt; jegyek válthatók 
a Harmónia zeneműkereskedésben, Hangos Antal papir-
kereskedőnél és este a pénztárnál. 

* Házasságbontások statisztikáját közölte mi-
napában egy angol lap (New-Reviev). E szerint egy év 
alatt (1885-ben) az Egyesült-Államokban: 23,472; Francia-
országban 6245; Németországban 6161; Oroszországban 
1789; Ausztriában 1178; Schweizban 920; Olaszország-
ban 556; Romániában 541 ; Angolországban 508; Hol-
landiában 339; Svéd és Norvégiában 297 és Belgiumban 
290 elválás történt. A mi e számoknak a népesség számá-
hoz való viszonyát illeti: Tolland grófságban (az Egyesült-
Államokban) 6 házasságra esik egy elválás, Párisban 13-ra, 
Berlinben 17-re, Schweizban 2l-re, Szászországban 33-ra, 
Dániában 36-ra, Bécsben 43-ra, Poroszországban 59-re, 
Németországban 62-re, Franciaországban 87-re, Magyar-
országban 149-re, Belgiumban 169-re, Ausztriában 184-re, 
Olaszországban 454-re és Angliában 577-re. 

* A világ három legbecsesebb bibliája a lon-
doni Brit. Múzeum, a párisi Bibi, nációnál és a belemi 
zárda (Lissabon mellett) tulajdonát képezi. A londoni biblia 
kézirat, a melyet Alcuin és tanítványai írtak s Nagy Károly-
nak adtak 800-ban megkoronáztatása napján. Századunk 
harmincas éveiben e biblia egy bázeli magánzóé volt, ki 
azt 42000 frankért felajánlotta a francia kormánynak. 
Végre is aránylag csekély összegért 750 font sterlingért 
adta el. A finom, díszes betűkkel írt biblia gazdagon meg 
van rakva vignettákkal és arabeszkekkel. A fejezet-feliratok, 
valamint Jézus neve mindenütt aranybetűkkel vannak ké-
szítve. Egy helyt egy 20 cm. hosszú ezüsttől környezett 
nagy betű egy keresztet tart. melyen egy lámpa függ, a 
mely félig szent olajjal van megtöltve. Más helyt a Mózes 
és Aron alakjai láthatók VIII. századi viseletben s úgy 
gondolják, hogy Mózes Nagy Károlyt, Áron Alcuint jel-
képezi. E bibliának pontos leírása a Gentleman Magaziné 
vol. 6, 1836. és a Bibliothéque univ. et Revue suisse t. 
63 című folyóiratokban található. A párisi biblia 1527-
ben jelent meg, Ximenes bibornok parancsára nyomatott 
és X. Leó pápának van ajánlva. Egyikét a velin papírra nyo-
mott három példánynak 1789-ben egy angol 12000 frank-
ért adta el. E példányt 1840-ben Lajos Fülöp francia király-
nak ajándékozták, kitől az mostani helyére került. A belemi 
biblia, mely valószínűleg a XIV. századból származik, 
pergamenre van írva s kilenc folio-kötetből áll. 1807-ben 
Junot francia tábornok Párisba vitte, ennek felesége, midőn 
Portugália a bibliát visszakövetelte, 15000 frankot kért 
érte, de XVIII. Lajos kegyelemből ingyen visszaadta a 
portugáloknak. (Sp. Lk.) 

A D A K O Z Á S . 
S z á m a d á s . 

Az 1894. év folytában kiadóhivatalunkhoz beküldött adományokról. 

Az országos prot. árvaházra: Veress Ede bucsi 
ref. leik. 20 kr., Kulcsár Sándor hercegszőllősi r. 1. 79 kr., 
Antal Gábor ácsi ref. leik. 2 frt 80 kr., Görömbei Péter 
n.-kállói r. 1. 5 frt, Kiss Benő gombai r. 1. 10 frt 50 kr., 
Miklovicz Lajos h.-m.-vásárhelyi r. tanító konf. 2 frt 64 kr., 
Kudar Kálmán ordasi r. leik. 1 frt 12 kr., Ritter Károly 
somorjai ág. ev. 1. 2 frt, Kontra János csúzai r. 1. konfir-
mándusai 7 frt, Széky Géza gerjeni r. 1. 1 frt, Horváth 



Sándor ág. ev. 1. 20 frt, Pap Imre h.-m.-vásárhelyi ref. 
lelkész 5 frt 56 kr., Bécsi Imréné (Budapest) 5 frt, Tremko 
Juliánná (Budapest) 5 frt. Sárkány Sámuel ág. ev. püspök 
(Pilis) 6 frt, Sipos Imre belényesi ref. leik. 1 frt, Molnár 
Hugó újvidéki ref. 1. 1 frt 70 kr., Janó István ö.-kónyi 
lelkész konf. 1 frt, Kiss Ferencz (Szapáry-falva) 2 frt, 
Sedivi László (Kamocsa) 30 kr., Barna Antal körtvélyesi 
ref. leik. konf. 70 kr., Gózon Lajos szentgyörgy-völgyei 
ref. tanító 2 frt, Dömötör Lajos böleskei r. 1. korfirmán-
dusai 2 frt 4 kr., Kiss Imre urai-újfalui ev. 1. konf. 5 frt, 
Seregély Dávid szalónaki ev. 1. konf. 9 frt 60 kr., Sz. Kiss 
Károly n -igmándi ref. 1. konf. 1 frt 30 kr., Mezey Pál 
kutasi ref. 1. konf. 70 kr., Bokor Benő k.-bajomi ref. 1. 
konf. 70 kr.. Nagy Károly ősi r. 1 konf. 1 frt 50 kr , 
Antal Gábor ácsi r. 1. konf. 2 frt, H Gózon Gyula s.-kiliti 
r. 1. konf. 1 frt 40 kr., Sipos Pál p.- monostori r. 1. konfir-
mándusai 1 frt 40 kr., Szabó Péter pirosi r. 1. konfir-
mándusai 2 frt 1 kr., Bajcsy Lajos d.-mocsi r. 1. konfir-
mándusai 2 frt 97 kr., Molnár István r.-szentkirályi ref. 
leik. konf. 2 frt 25 kr., Kiss Béla gyönki tanár konfir-
mándusai 2 frt 5 kr., Dézsi Mihály biai r. 1. konfirmán-
dusai 2 frt 40 kr., Galambos László réthei r. 1. konfir-
mándusai 1 frt 50 kr., Gueth Sándor f.-eőri r. 1. konf. 2 frt, 
Kulcsár Sándor hercegszőllősi ref. 1. konf. 2 frt 80 kr., 
Tatay Lajos k.-szentpéteri r. 1. konf. 2 frt 90 kr., Halász 
István császári r. s -1. konf. 4 frt, Jávory Nándor s.-viszlói 
r. 1. konf. 70 kr., Sulyok István n.-váradi r. 1. konfirmán-
dusai 3 frt 9 kr., Boncz Gyula szentbenedeki ref. lelkész 
konf. 1 frt 33 kr., Posch Frigyes levéli ev. 1. konfirmán-
dusai 2 frt 50 k r , Balogh György bicskei r. 1. konf. 5 frt, 
Révész Kálmán kassai r. 1. konf. 7 frt 20 kr., Jezerniczky 
Kálmán t.-szecsődi r. 1. konf. 3 frt, Molnár Albert fóthi 
r. 1. konf. 3 frt 60 kr., Székely József csákvári ref. leik. 
konf. 2 frt 40 kr., Varga Zsigmond ó-budai ref. s.-lelk. 
konf. 2 frt, Miskolczy Dénes szentmártonkátai r. 1. konfir-
mándusai 3 frt 92 kr., Kátai Endre d.-szentgyörgyi ref. 
leik. konf. 1 frt 5 kr., Kontra Imre zámolyi r. 1. konfir-
mándusai 1 frt 30 kr., Pátkay Imre k.-szentmiklósi tanár 
konf. 6 frt 50 kr., Kálmán Dezső új-fehértói r. 1. konfir-
mándusai 1 írt 18 kr., Máté István (Kisújszállás) 2 frt, 
ifj. Csekey István szolnoki r. 1. konf. 4 frt 90 kr., Mészöly 
Győző alcsuthi r. 1. konf. 2 frt 38 kr., Nagy István bissei 
r. 1. konf. 1 frt, Széky Géza gerjeni r. 1. konf. 1 frt 50 kr., 
Verbay István csurgói ref. 1. konf. 5 frt 48 kr., Lévay 
Lajos s.-keresztúri r. 1. konf. 1 frt 20 kr., Fodor Gyula 
b.-m.-szentkirályi ref. 1. konf. 1 frt, N. N. (H.-M.-Vásár-
hely) 35 kr., Kiss József kákicsi r. 1. konf. 1 frt 10 kr., 
Kenessey Emilia, Anna, Pepi, Lilla és Emma (Veszprém) 
8 frt 60 kr., Rimaszombati főgymn. ifj. gyámintézete 2 frt, 
Takáts József ceglédi ref. 1. konf. 10 frt 50 kr., Kerekes 
Károly n.-bikki r. 1. konf. 2 frt, Isó Vince győri ev. 1. 
konf. 8 frt, Széki Elemér csokonyai r. 1. konf. 1 frt, Vargha 
László a.-nemédi r. 1. 1 frt 50 kr., Török Gyula n.-szalontai 
r. tanító konf. 3 frt 72 kr., Szeremley József ref. esperes 
H.-Böszörmény 1.2 frt, Máté József mohácsi r. 1. konf. 12 frt, 
Nagy Imre ugrai r. 1. konf. 1 frt 5 kr., Balog Ambrus sar-
kadi r. 1. konf. 3 frt 20 kr., Kimiti László iványi ref. leik. 
konf. 1 frt, Dányi Gábor r. esperes, K.-Csány 89 frt 11 kr., 
Mauritz Árpád t.-barkányi r. s. 1. konf. 1 frt 8 kr., Órás 
Kálmán ondi r. 1. konf. 60 kr., G. Nagy Bertalan zalátai 
ref. leik. konf. 1 frt , Csánki Jánosné, Nyuka Julianna 
(B.-Palota) 5 frt, Seregély Béla n.-piriti 1. 7 frt, Török 
Gyula (N.-Szalonta) 3 frt 72 kr., N. Tamás Józsefné, Szabó 
Mária (Jászkisér) 4 frt, Miklovicz Lajos h.-m.-vásárhelyi 
r. tanító konf. 5 frt, Szokolay József f.-újlaki ref. leik. 
konf. 1 frt 50 kr., Vukovits Józsefné Szabadka 1 frt, Fejes 

Dániel jászkiséri r. 1. 1 frt 90 kr.. Dunamelléki ref. egy-
házmegyék Petri Elek pénztárnok által 163 frt 28 kr. 
Összesen: 540 frt 27 kr. 

A Nagypénteki ref társaságra: Falb Mari (Győr) 
1 frt, Nagy Borbála (Beregszász) 2 frt, Tóth György (Bo-
gár) 1 frt, Nyiri Istvánné (B.-UjfaluJ 5 frt, ifj. Pazzagh 
Lajos (Ajka) 1 frt, id. Bodi Gergely és neje (Dömsöd) 50 kr., 
Muhi Dániel csarodai r. 1. konf. 50 kr., Kiss Karoly mányi 
r. 1. konf. 1 frt 20 kr., Sulyok István n.-váradi r. 1. 
konf. 3 frt 10 kr., Kocsi Dániel vajai r. 1. konf. 4 frt 26 kr., 
Bornódi Károly (Margitta) 20 kr., Nagy Sándor szomódi 
r. 1. konf. 2 frt 61 kr., id. Rimány István (Gönc) 50 kr., 
Faragó Károly (Miskolc) 50 kr., Gábor Jánosné (Miskolc) 
20 kr., Kutas Bálint t.-szt.-miklósi r. 1. konf. 3 frt 4 kr., 
Gsepregi János (S.-Kiliti) 20 kr., Csánki Jánosné, Mvuka 
Julianna (R.-Palota) 5 frt, egy törökszentmiklósi nő 1 frt 
K. Tóth János (H.-Böszörmény) 1 frt, id. Samu Sándor 
(Szt.-Benedek) 50 kr., Vitéz János ny. e. r. 1 (Senye) 50 kr. 
Összesen: 34 frt 81 kr. 

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

Budapest, 1894, dec. 31. 
Hornyánszky Viktor, 

a »Prot. Egyb. és lsk. Lap<; kiadója. 

A felső-lövői evang. tanítóképezdére a f. évben 
tartandó 50 éves jubileum alkalmából adakoztak; La-
schober Mátyás ügyvéd Kis-Mártonban (Sopronm.) küldött 
25 frtot, özv. Schneider Venczelné asszony Budapest 10 frt, 
nt. Ludig Emánuel ev. lelkész Kukmirott (Vasm.) küldött 
illetőleg gyűjtött 22 frt 30 krt, (mely összeghez ő maga 
5 forinttal járult), Neubauer János Franzfeldről 6 frt 
80 kr., Neubauer János magánzó Budapest 5 frt, Rech-
torisz S. Budapest 5 frt, Ranschburg Márk Budapest 5 frt, 
Nika Tóbiás Bazin, ev. tanító 5 frt. Gráf Tób. Ág. Bécs 
3 frt, Ulreich János ig. Dobsináról 3 frt, Lenek N. Bécs 
10 frt. — Budapest, 1895. jan. 10. ICurz Sámuel. 

Szerkesztői üzenetek. 
R. K.—K. Küldeményed megérkezett. Kenessey Béla felüdülve 

visszakerült Abbáziából s január 3-án ismét munkába állt. 
M F.—N. V. A H. P. lelkészről való emlékezésért köszönet. 

Nem sokára sort kerítek rá. Most e rovatban egy kis torlódás van. 
D. M.—V. Köszönet a küldeményért. Közlése valószínűleg a 

következő számban. 
F. Gy.—N. K. Az újévi üdvözletet s a meleg hangú elisme-

rést örömmel vettem. De még inkább örülök annak, bogy elveink 
követői nap-nap után szaporodnak. Hittársi szíves üdvözlet és Isten 
áldása a megkezdett munkához. 

Sz. M—E. A cikk megjött s a következő számba besoroz-
tatott. Szíves üdvözlet. 

Cs. L.—D. A harmadik is kéznél van. A többit az igért 
időre várom. A beosztás, azt tartom, jobb így. A számok mennek. 

S. E.—E. A folytatás a jövő számra maradt, mert kissé 
későn jött. A kérést megelőzte a teljesítés. Az ajánlatot szívesen 
fogadom. 

Sz. J.—D. Köszönet mind a cikkért, mind az apróságokért. 

Lapunk f. évi három első számát minden 
régi előfizetőnknek megküldjük, a többieket azon-
ban csak azoknak, a kik az előfizetési díjat vagy 
a megrendelést addig beküldik. Az előfizetési fel-
tételek a Lap homlokán olvashatók. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A bibliamagyarázatról. 

Nagyon keveset foglalkozunk ezzel az iro-
dalmi ággal. Ped ig erre reményte l jes jövendő 
várakozik. Abban az elevenig hatóbb igehirde-
tésben, abban a körül tekintőbb lelkipásztori mű-
ködésben, melyet — mint ú tmuta tó táblát — a 
jelen válságos egyházi és társadalmi viszonyok 
között, egyházi ós világi i rányadó személyiségek 
elénk, papok elé tá jékoztatónak ki tűztek : a cél-
tudatos és félre nem érte t t bibl iamagyarázat a 
mi építő munkánknak e lsőrendű szolgálatot tehet. 

A bibliát néhol magok a papok sem isme-
rik eléggé. Vannak, a kik a theologián exegetált 
fejezetek s a prédikációban előforduló közhelyek 
kivételével alig olvastak és alig ismernek vala-
mit színről-színre a szent írás dúsgazdagságából. 
Ezekre azért valóságos áldás volna magokra nézve 
is a bibl iamagyarázásban, e kiaknázhata t lan bá-
nyában való gyakori és köteles munkálkodás . 
Tar ta lmasabbá , í rásszerűbbé tenné ez másfaj ta 
igehi rde tésünket is és segítene megoltalmazni 
azoktól a céltalan kalandozásoktól, melyeket most 
igen sokszor a felolvasott alapige és a kiválasz-
tott t héma rovására elkövetünk. 

A nép meg kedvezőn fogadja. A hol káté-
magyarázat volt eddig szokásban, ott azért, mer t 
azt m á r halálba m e g ú n t a ; a hol délután is pré-
dikációval t raktá lgat ják, ott azért, mer t a précli-
kálást meg a pap unta meg s ezt ha maga tit-
kolná is, elárul ja készületlensége, délutáni be-
szédeinek szétfolyó s az elme által épen azért 
megfoghatat lan s az emlékezet részéről megtart-
hata t lan szószaporításai. De kedveli különösen 
ama lélektani okból kifolyólag, melynél fogva a 
homiliaszerű beszédeket mindenkor éberebb figye-
lemben és elevenebb érdeklődésben részeltet te 
amaz elvontabb termószetűeknél , a melyekben 
az egyházi szónok — hogy a Dobos nyelvén 
szóljak — csak egy kihúzott bibliai mondat 
vékony kötelén járkál fel s alá. Amaz jobban 

érdekli , mer t jobban megért i ; szélesebb alapot 
szolgáltat emlékezetének, azért többet viszen haza 
belőle s tovább is megtar t ja . 

Tizenkét éve már, hogy én vasárnap dél-
u tánonkin t h íveimnek a bibliát magyarázgatom 
s az ő szájok vallása után írhatom, hogy kivált 
a nők »feljebb becsülik« e magyarázatokat a 
prédikációnál. Peclig azok bizony-bizony nem 
valami irodalmi remekek, de nem is iskolai dol-
gozatok. Magyarázok hol egész könyveket egy-
folytában, hol csak egyes, összefüggő, kiszakított 
részleteket, de mindig magunkra alkalmazva ós 
alkalmazkodva, sohse nagyképűsködve, nem pro-
fesszoroskodva, csak a magunk kisebb vizein 
evezve, de a magyarázatot t izenkét ev óta min-
dig gondosan kidolgozva. 

Mondhatom, semmivel sem könnyebb munka, 
mint prédikációt készíteni. Ha ugyan nem nehe-
zebb. Azért nagy köszönettel venné minden biblia-
magyarázó lelkész, ha egy Istentől hivatott tehet-
ség segí tségére jönne és néhány kötet, valóban 
használható e nemű termékkel fáradságos mun-
káját megkönnyítené, nemcsak, hanem azt válto-
zatosabbá s így gyümölcsözőbbé is tökéletesítné. 

Egyszer már majdnem támadt egy ilyen 
próféta közöttünk. Gödöllei Józsefnek hívták, a 
kiről azt se tudom most, mer re rejtőzködik. Ez 
az ember közrebocsátot t már évekkel ezelőtt 
egy kötet evangéliumi magyarázatot s határo-
zottan a legnagyobb hivatottságot tanúsí tot ta 
eddig e téren mindazon szerzők között, kik mun-
káikkal a világ elibe kiléptek. Nem tudom, miért 
hallgatott el s a kik közelében élnek, hogy tudták 
neki elnézni ezt a nagy s vétkes hallgatást. 

A másik volna Garzó, de őtet meg öli a 
vállalata. A fejébe vette, hogy az egész ó ós új-
tes tamentumot végig magyarázza s küzködik évek 
óta a mi közönyösségünkkel, a kik előfizetni 
nem aka runk és se maga nem tud diadalmas-
kodni, se másokban nem engedi a bátorságot 
felülkerekedni , hogy azok — az ő vállalkozá-
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sának sorsát látván — önálló munkában biblia-
magyarázataikkal a világ elibe lépni mer jenek. 

A ki mer is, abban sincs köszönet. Itt van 
pl. Fülöp József, a még kevés csalódást ért iíjú 
körmendi pap, a ki mihelyt egy vékony füzetre 
való magyarázatot összerovogatott , azt azonnal 
világgá is adta, elnevezvén nagy óvatossággal 
dé lu tánra való »bibliai elmélkedéseknek a. A kr i t ika 
meg a nélkül, hogy figyelemmel csak el is ol-
vasta volna, melegen a jánlja e művet előnyeire 
való tekintet tel a könyvvásárlók becses figyel-
mébe, az egyetlen Vattay László kivételével (Sáros-
pataki Lapok). Ezt teszi Csiky L. a Debreceni 
Lapban, Szabó Aladár a Hajnalban s Ivenessey 
a Prot. Szemlében, kiemelve olyan tulajdonságait , 
melyeket a saját édes apjok — a szerző — se 
merne rájok fogni ! 

Hát ez hiba. Hogy nem vagyunk eléggé 
lelkiismeretesek. S a helyett, hogy őszintén figyel-
meztetnők a szerzőket tévedéseikre, a szakmány-
szerűen és könnyűvérre l odadobott néhány álta-
lános frázissal (csakhogy ezt is letudjuk), vagy 
számító bókolással kár t teszünk az ügynek, ká r t 
az írónak is, a ki így megmarad a helytelenül 
választott i rányban, holott kellő útbaigazítás mel-
lett, ha a szó idejekorán jő vala, hasznavehető 
munkás válhatott volna belőle. 

Eredet i leg azzal a szándékkal kezdet tem 
volt e sorok megírásához, hogy Fülöp J. bibliai 
elmélkedéseit ismertetni fogom. De elégnek tar tom 
annyit mondani róla, hogy nem ő az, a kit vár-
tunk ; s inkább arról beszélek, miért részesültek 
az eddigi bibl iamagyarázatok, a kedvező kri t ika (?) 
ellenére, a vevő közönség részéről olyan mostoha 
fogadtatásban ? S miér t nem tud az e nemű 
egyetlen vállalat s komoly törekvés, a Garzó-féle 
közöttünk erőre kapni és lendületet venni, holott 
olyan égető szükségünk volna r e á ? 

Az egyik okra épen most muta t tam reá. S 
ez a kri t ika felületessége vagy bátor ta lansága. 
Hivatkozom minden újságolvasó emberre , hogy 
a mióta a »Gyakorlati Bibl iamagyarázatok « folya-
matban vannak, azóta Garzó Gyula, e folyóirat 
szerkesztője feltétlen el ismerésnél egyébben még 
nem részesült. Azt minden lap minden eszten-
dőben kijelentet te róla, hogy a szerkesztő áldozat-
kész ember, törekvése becsülésreméltó, vállalata 
hézagpótló, a pár to lásra nagyon, de nagyon ér-
demes, ele azt a fáradtságot egyik se vette ma-
gának, hogy legalább egyetlen füzetét beható 
bí rá la t ra érdemesí te t te volna. Pedig talán ezt is 
megérdemel te volna, néhány őszinte szó kísére-
tében, azért a sok szellemi és anyagi áldozatért , 
a mit ennek az elhanyagolt mezőnek a kulti-
válásáér t meghozott . Es ő csak vegetál, a lapok 
meg szidnak bennünke t papokat , s azt hiszik, 

hogy ezzel eleget tet tek irodalmi kötelezettsé-
güknek. 

Ped ig olyan előkelő irodalmi emberről , mint 
Garzó t iszt társunk, fel kell tennünk, hogy kész-
séggel fogadná és ér tékesí tené a kr i t ikának ki-
fogásoló megjegyzéseit is, ha egyszer látná, hogy 
azok nem akadékoskodásból , de igazság- és 
tárgyszeretetből fakadnak csupán. Ez adja nekem 
is a bátorságot, hogy őszintén fel tár jam folyó-
i ra tának — vélekedésem szerint — legnagyobb 
gyengeségét, kelendőségének legnagyobb akadá-
lyát, a mely nem más, mint az, hogy ezek a 
gyakorlat i bibl iamagyarázatok nem eléggé gyakor-
latiak, Kissé túlságos nagy súlyt fektetnek a kút-
forrásoki ̂ a, az a laposságra (már tudniillik a kik 
fektetnek, mer t nem mindnyájan fektetnek), a 
betűrágásra , német és más theologusok exact 
bölcsességére, de nem elegendőt a magyar nép 
kívánalmára, viszonyaira, eszejárására, az alkal-
mazások ra, a rende lkezésünkre álló templomi 
időre, szóval a használhatóságra, a gyakorlat i 
követelményekre . Ott vannak pl. a Korén-féle 
magyarázatok, hogy ne mondjam fordítások a 
Mózes könyvei felett, a melyek már nem is 
versről-versre mennek, hanem szófej tegetésbe 
vesznek bele, hogy a ki megpróbálná magyar 
emberek előtt így magyarázni végig a bibliát, 
az kénytelen volna tovább élni a vén Mathu-
zsálemnél, ha ugyan hallgatói ott nem hagynák 
m á r a második vasárnapon. 

Mások meg aztán annál kevésbé terhelik 
magukat a szöveg megemésztésével s nagyon 
csekély véleménynyel lehetnek vagy a hallgató 
közönségükről, vagy az í rásmagyarázatról , mint 
homiletikai műfajról. Mert összes bölcsességük és 
gyakorlat i magyarázatuk annyiból áll, hogy a 
felolvasott szakaszt a biblia szavai után elme-
sélik a saját szavaikkal, vagyis sajátosságából 
kivetkőztetik, egy kis lével feleresztik s a végére 
odacsapnak egy kevés sovány alkalmazást s kész 
a — gyakorlat i í rásmagyarázat . E r r e meg ott 
vannak ijesztő példának a Bocsor L. modorában 
összetákolt magyarázatok. 

Ne mondja nekem senki, hogy nem is az 
a célja e folyóiratoknak, hogy magyarázatai t , így 
a mint meg vannak szerkesztve, a lelkipásztor 
a szószékre vigye. Mert ha nem az a célja, akkor 
nincs is lét jogosultsága s mindenekelőt t nincs 
joga ahhoz, hogy magát »gyakorlat inak« titulál-
hassa. De hogy maga a nagyérdemű szerkesztő 
sincs ebben a ta r tha ta t lan vélekedésben, (a me-
lyet csak valamely nehézkes mozgású prédikáció-
író talált ki valaha a maga fogyatkozásainak 
takargatására) , bizonyítják azok a teljesen sike-
rül t s a mi szájunk íze szerint való munkálatok, 
a melyekben a folyóirat szintén bővelkedik, maga 



a sze rkesz tő j e l e s k e d v é n és v e z é r k e d v é n legelői 
e t ek in t e tben a jó pé ldával . Mért nem ke l l enek 
h á t ezek s e ? 

Azért , m e r t ezekhez csak a t ö b b i n e k a hol t 
t e s t én át l ehe t ju tn i s e z e k n e k az e l evenebb és 
m e l e g e b b v é r ű m a g y a r á z a t o k n a k a k e d v e é r t a 
többi t , a hol t t ö m e g e t is m e g kell vásáro ln i . 
Már ped ig s e m a pénznek , s em a he lyze tnek 
a n n y i r a b ő v é b e n n e m v a g y u n k , hogy n é h á n y 
h a s z n á l h a t ó m a g y a r á z a t k e d v e é r t egy n e m e lég 
o e k o n o m i k u s a n te rveze t t , sőt a v é g t e l e n s é g b e 
nyúló n y o m t a t v á n y t h a l m o z z u n k össze évrő l -évre 
azé r t a pénzé r t , mely sok e sz tendő a la t t s o k r a 
r ú g s egye t len i roda lmi á g a z a t r a fo rd í t t a tván , 
m é l t á n á l d o z a t h o z a t a l n a k nevezhe tő . 

A b i b l i a m a g y a r á z a t o k s z á m á r a t e h á t n a g y o b b 
k e l e n d ő s é g e t csak úgy b iz tos í tha tunk , szószéke-
ke t és sz iveket minél n a g y o b b t e r ü l e t e n való 
b e f o g a d á s u k r a csak a k k o r h ó d í t h a t u n k , ha azoka t 

1. nem a k ö n y v e s polcok, de a k a t h e d r á k 
s z á m á r a — s n e m a t u d ó s exegesis , de a nép 
lelki s züksége inek ós felfogási k ö r é n e k szem előt t 
t a r t á s á v a l — fogjuk összeál l í tani . Minden írás-
m a g y a r á z a t , mely e n n e k a cé lnak a k á r száraz-
s á g á n á l és nehézkes ségéné l , a k á r t e r j e d e l m é n é l 
s beosz t á sáná l fogva m e g nem felel, legyen az 
m á s k ü l ö n b e n b á r m i l y e n a l apos s m a g a s i roda lmi 
ós t u d o m á n y o s sz ínvona lon álló dolgozat , a 
»Gyakor la t i b i b l i a m a g y a r á z a t o k « b i roda lmábó l 
fe l té t lenül k iküszöbö lendő , de k iküszöbö lendők 
a szél lel-bélel t m a g y a r á z a t o k is, ezek a m a g nél-
küli polyvák, me lyek m i n d e n haszon né lkü l fo-
gyasz t j ák a pap i ros t s t ü r e l m e t ; 

2. h a n e m kö t jük m a g u n k a t k i zá ró l ag a h h o z 
a m a g y a r á z á s i e l já ráshoz , mely á l l andóan egy 
könyve t m a g y a r á z s c sak a k k o r kezd máshoz , 
h a azt b e v é g e z t e ; h a n e m t é r t n y i t u n k a szemel-
v é n y e k n e k is, a mi n e m vezet o lyan k ö n n y e n 
a m a g y a r á z a t o k m e g u n a t á s á r a ; 

3. ha a fo lyóira t t e r j e d e l m e a l ább száll í t ta-
t ik s l ehe tő l eg csak egy év re való m a g y a r á z a t o t 
közöl m i n d e n e s z t e n d ő b e n ; hogy így a t e r j e d e -
l emmel az előfizetési d í ja t is l e jebb szál l í tván, 
a lka lom nyu j t a s sék a l egszegényebb l e lkésznek 
is a hozzá fé rhe t é s r e . 

A m a g a m é r d e k é b e n is szólok, m i k o r ezeke t 
óha j tom, m e r t én sem s z e r e t n é k a lelki jók for-
rásá tó l e lzá rva m a r a d n i . H a d d z e n d ü l n e a szó 
m i n d e n k a t h e d r á n k o n , h a d d l ángo lna a szövét-
nek m i n d e n kicsi zúgban s h a d d v e n n é n e k épü-
lést a h i t ökben t án to rgók , á l m é l k o d v a lá tván , 
hogy a Kr i sz tu snak e v a n g é l i u m a va lóban I s t ennek 
h a t a l m a m i n d e n h ívőnek üdvösségé re . 

Erdőbén ye Czinke István. 

Egyházi esketésünk formái a polgári 
házasság behozatala után. 

Az 1894. évi XXXI. törvénycikknek f. évi decem-
ber 18-án leendő hatályba léptével az egyházi esketés 
kötelező volta meg fog szűnni, mert a házasságot polgári 
tisztviselő előtt kell megkötni. (29. §.) 

De ezen törvény egyáltalában nem akarja elvenni 
az egyházaknak azon jogát, hogy íészökről is meg ne 
áldhassák a már megkötött házasságot, sem e szerint az 
egyháztagoknak sem akar űtjokba állani, hogy oda járul-
hassanak saját egyházuk szolgái elé, hogy felkérjék ál-
tatok házassági szövetségükre Istennek áldását, hogy mint-
egy mélyebbé tegyék szivök szövetségét, melynek azon 
polgári tisztviselő előtt csak külsőleg, szerződésszerüleg 
adtak kifejezést, mikor előtte *két tanú jelenlétében sze-
mélyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek, 
s a polgári tisztviselő a kijelentés megtörténte után a 
törvény értelmében házastársaknak nyilvánítja«. (39. §.) 

Hát bizony ez nagyon rideg, az eddiginél összeha-
sonlíthatatlanul kevesebb erkölcsi értékű, a törvény értel-
mében igenis teljesen érvényes, de a szivet és lelket semmi-
képen ki nem elégíthető házasságkötés; s erősen meg 
vagyok a felől győződve, hogy, a mint ez más keresztyén 
országokban is szokásos, nálunk is ünnepélyesebbé óhajtja 
ezen ő polgári szerződését a legtöbb házaspár tenni, s 
oda járul az ő lelkésze elé, hogy kikérje házassági szövet-
ségére az egyház áldását, hogy komoly intő szavakat hall-
jon és fogadjon, hogy megesküdjék Isten szine előtt is 
házastársi kötelességeinek szentül leendő megtartására. 

Én igenis hiszem, hogy ezt a legtöbb házaspár ez-
után is meg fogja tenni, hiszen a szív telve van ilyenkor, 
s fogékonynvá válik a nagy válút kezdetén némi komoly 
ünnepélyes szertartás elfogadására, véghez vitelére. 

A mi magyar népünk, Istennek hála, nem vallás-
talan, s a hol a szántóföldbe egy közbecsülésben élt tisz-
tes lelkész ajka jó magokat hintegetett, ott termés fakad 
számunkra akkor is, ha a mezőnek egy részére más, egy 
világi ember is rá teheti a maga lábait. 

Ámde bizonyos az, hogy a polgári házasság hatályba 
léptével egyházi esketésünk formái nagy mértékben meg 
fognak változni a házasság kihirdetésétől kezdve el annak 
anyakönyvezéséig. 

Erről akarom e cikkben elmondani néhány gondo-
latomat, szólván most a házasság egyházi kihirdetéséről, 
s az esketés megváltozandó formáiról. Az egyházi anya-
könyvvezetésről cikksorozatom beosztása szerint jövő cik-
kemben kell írnom. 

A) A házasság kihirdetése. 
Az új törvény 23. §-a szerint »a házasság megköté-

sét kihirdetés előzi meg*. 
A polgári házasság kihirdetésének módjáról az új 

házassági törvénynyel junctim kiadott, az állami anya-
könyvvezetésről szóló 1894. évi XXXIII. t.-c. 45—62. §-ai 
intézkednek, olyanformán, hogy az a községházánál, nyilt 
helyen tizennégy napig tartó kifüggesztéssel történik. (52. §.) 

A kik a polgári házasság megkötése után nem akar-
ják igénybe venni az egyház szolgálatát, azokat az egy-
ház bizonyára nem hirdetteti ki, de a kik egyházi esketést 
is óhajtanak, azokat egvházilag is ki kell hirdetni. 

így látom én azt más országokban is. 
Már Tertulliánus müveiből (de monogamia c. 11; 

de pudicitia c. 4) bizton kiolvashatjuk, hogy a régibb 
keresztyének között is szokásban volt az, hogy házasságra 
lépésük előtt egybekelési szándékukat, az isteni tisztelet 
folyamán közhírré tétették. Érezték már a régi keresztyé-
nek, hogy a házassághoz nagyon hozzá tartozik az. hogy 



a gyülekezetet megnyerjék ahhoz tanúul, s kikérjék arra 
kísérőül a hitrokonok imádságát. A római jog szempont-
jából először nem volt ez okvetlenül szükséges, de a mint 
a nyugat-római egyházban a IX. századtól fogva a frank 
törvények léptek előtérbe, ezek már kötelezővé is tették 
a házasság nyilvános kihirdetését, még pedig nem annyira 
vallás-erkölcsi, mint inkább rendőri szempontból, hogy annál 
inkább tudomására jusson az egyház az esetleges házas-
sági akadályoknak. A 4-ik Interáni zsinat 1215-ben köte-
lezővé tette ezt az egész római katholikus anyaszentegy-
házra nézve, bárha bizonyos, hogy ezen egyházi törvény 
általános életbe lépéséről még azután is sok ideig nem 
lehetett szó, s csak a tridenti zsinat után terjedt az el, 
kivétel nélkül mindenütt, ezen egyházban. A protestáns 
egyházak ellenben eleitől fogva mindenfelé rendelkeztek 
a házasságok egyházi kihirdetésének föltétlen foganato-
sításáról. 

A házasság egyházi kihirdetésének kettős célja van: 
egyházi vagy vallás-erkölcsi és polgári, vagy rendőri-
Amaz a gyülekezet áldó imádságát akarja igénybe venni 
az új házasságra, midőn mintegy bejelenti ezt neki; emez 
pedig egy esetleg élő harmadiknak igényeit akarja bizto-
sítani, s a netalán feriforgó házassági akadályt akarja föl-
deríteni. 

A polgári házasság behozatalával az egyházra nézve 
e második szempont figyelembe vétele legalább nálunk 
protestánsoknál, föltétlenül elesik. Ezentúl hazánkban nem 
a lelkészek lesznek felelősök azért, ha esetleg olyan felek 
kötnek egymással, dispensatio nélkül, házassági szerződést, 
kik között valamely bontó vagy tiltó házassági akadály 
van (11. és 17-ik §-ok), hanem felelős lesz ezért az illető 
polgári tisztviselő. Erre nézve azonban aligha nem kü-
lönbség lesz a protestáns és a római, görög-katholikus, 
és a görög-keleti egyházak lelkészei között. 

Láttuk ugyanis legutóbbi cikkemben, hogy az új 
törvény nem respektálja ezen egyházaknak azon kánon-
jogi szabványát, mely a házassági akadályt úgy a rokon-
ságban, mint a sógorságban egész a négy, illetőleg a 
harmad-negyed ízig kiterjeszti. Ha már ezen egyházak a 
polgári házasság behozatala után is fenn akarják hazánk-
ban tartani eddigi kánonjogi ezen elvüket: akkor náluk 
a papnak ezután is nézni kell az egyházi esketésre jelent-
kezőknél azt, hogy vájjon nincsen-e köztük harmad- vagy 
negyedízi rokonság és sógorság (két fok rokonságig a pol-
gári tisztviselő felelős), avagy nincsen-e hát köztük, miről 
szintén legutóbbi cikkemben szólottam, lelki rokonság, s ha 
van, míg az meg nem szűnik, nekie az egyházi kihirde-
tést nem lehet végrehajtania. 

De hát ez az ő dolguk lesz. Mi térjünk vissza 
tárgyunkhoz. 

Ha a polgári házasság behozatalával egyházunkra 
nézve elesik is a kihirdetés azon alapja, hogy földeríttessék 
ez által valamely házassági akadály: annál fontosabbá 
válik azokra nézve, kik egyházi esketést is kivánnak, azon 
második szempontnak kellő méltatása, hogy egyházi ki-
hirdettetésök által ők a gyülekezet áldó imádságába akar-
ják magukat ajánlani. 

A háromszori egyházi kihirdetésnek nem lenne többé 
értelme, s megelégedhetünk azzal, ha hivatalos tudomást 
vévén előbb a polgári hirdetés megtörténtéről, vagy folya-
matban lételéről: mi csak egyszer hirdetünk. És ha a 
házasulandók nem ugyanazon a helyen laknak, bővebben 
nem fejtegetendő okokból elég csak azon helyen hirdetni 
ki az egyházilag is esketendőket, a hol ők mint házaspár 
esküdni fognak, úgy a mint ezt a németországi evangé-
likus egyházban látjuk. Ugyancsak Németországon azon-

ban a római katholikusok már háromszor hirdetik ki az 
egyházi esketésre is jelentkező házasfeleket. 

Angolországbari és Irlandban az anglikán egyházhoz 
tartozó s egyházi esketésre is jelentkező feleket háromszor 
hirdetik ki a gyülekezeti templomban, míg Skóciában — 
úgy látom — elég az egyszeri kihirdetés. 

Érdekes lehet megismernünk az anglikán egyház 
szertartási könyvében (The book of Common Prayer) előírt 
eljárást, mely következő: 

»Elsőben is valamennyi házasítandót ki kell a tem-
plomban három különböző vasárnapon, a reggeli, vagy 
(ha nem volna reggeli) a délutáni isteni tisztelet alkalmával 
hirdetni, közvetlenül mindjárt a második bibliai lecke után, 
a pap így szólván a szokásos mód szerint: 

Kihirdetem az N. és N. közötti házassági szövet-
séget. Ha tudtok valami okot, vagy valamely igazi aka-
dályt, a mely miatt ezen két személy nem volna össze-
köthető a szent házasságban: nyilatkoztassátok azt ki. 
Ez a felszólításnak első (második vagy harmadik) ideje. 

És ha a házasulandó felek más-más gyülekezetben 
laknak, a kihirdetésnek mindkettöbben meg kell történnie, 
s az egyik gyülekezeti lelkész nem szentesítheti köztük 
a házasságot a másik gyülekezet lelkészének a három-
szori kihirdetésről szóló bizonyítványa nélkül.* 

Nos hát mi természetesen nem a fentebbi formula 
szerint fogunk hirdetni, de valamit talán mégis átvehetünk 
majd abból. 

Közben azonban jegyezzük meg, hogy a házasság 
egyházi megáldása akkor és úgy a legtermészetesebb, h 
a polgári tisztviselő előtt való szerződés megkötése utá a 

a házasfelek egyenesen a lelkészhez mennek egyházi esken 
tésre, de a polgári házasság, igénytelen nézetem szerint-
teljesen megengedi azt is, hogy az illető felek bármikor 
későbben is igénybe vehessék, házasságuk megáldatása 
céljából, az egyház szolgálatát. 

Csak mostanában olvastuk Olaszországnak méltán 
nagyhirü miniszterelnökéről, Crispiröl, hogy leánya férj-
hez menetele előtt ő is meg akart feleségével egyházilag 
is esküdni. Hogy megtette-e már, vagy hogy mostani nehéz 
helyzetében egyáltalában megteszi-e: azt nem tudom, de 
a fentebbi hír igazsága mellett az ránk nézve nem is lé-
nyeges dolog. 

A kihirdetési formula, melyet használandunk, min-
denesetre más lesz azonban, ha olyan párt hirdetünk ki, 
mely a mi esketésünk után kezdi meg a házas életet, s 
más, ha már régebbi házasok jelentkeznek nálunk kihir-
detésre, illetőleg esketésre. 

Eddigi, meglehetős száraz kihirdetési formulánknak: 
»Házasulandók hirdettetnek először (másodszor, harmad-
szor) : N. N. stb. eljegyezte stb.« : az új viszonyok sze-
rint mindenesetre módosulnia kell. Melegebb, egvháziasabb, 
vallásosabb hangot kell egyházi kihirdetésünknek föl-
vennie. 

Az olyan párokat, kik a mi esketésünk után kez-
dik majd el a házasélet folytatását, például talán ilyen-
formán lehet majd kihirdetnünk: 

»Kihirdetem a keresztyén hívek előtt, hogy N. és N. 
(itt leírjuk születési helyüket, eddigi helyzetűket stb. úgy 
a mint eddig volt), házassági szövetségre óhajtván lépni, 
egyházunk áldó imádságát is kikérik magokra s esketésre 
jelentkeztek lelkészi hivatalunkban. Legyen ezen keresz-
tyén testvéreink házassági szövetségén a kegyelem Urának 
és Istenének áldása! < 

A hol egyszerre több párt kell kihirdetni, ott az 
illetők neveit egymás után mind felsoroljuk, s azután 
mondanők, a mi az előbbi formulában a nevek után kö-
vetkezik. 
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Az egyházi esketésre jelentkező régebbi házaspárok 
kihirdetésének formulája következő lehetne: 

»Kihirdetem a keresztyén hivek előtt, hogy N. és N. 
házastársak, gyülekezetünk tagjai, házasságukat egyházi-
tag is óhajtván megáldatni, e célból esketésre jelentkeztek 
lelkészi hivatalunkban. Legyen keresztyéni szándékukon 
s az isteni szentháromság nevében is megkötendő házas-
sági szövetségükön a kegyelem Urának és Istenének 
áldása!« 

íme, két formula a jövendő házasságok egyházi 
kihirdetésére. Ha nem jók: nem lesz nehéz jót csinálni 
helyettök. Ha van ben nők valami jó: tessék ezt megra-
gadni, s az enyimnek fogyatkozásait elhagyva, egészen 
jót alakítani belőle. 

B) A kihirdetés után jő az esketés. 
Itt szintén több változtatásra lesz szükségünk; a 

mennyiben változnia kell jórészben az esketési beszéd és 
imádság hangjának, s bizonyos mértékig át kell alakíta-
nunk a házasulandókhoz eddig intézett kérdést s eskü-
formájok szövegét is. 

Hogy a világi törvény szerint már egybekötött vagy 
már régebben együttélő házastársakhoz intézendő beszéd 
és az egyházi összeesketésük alkalmával tartott imádság 
hangjának másnak kell lennie, illetőleg mintegy más szel-
lemben kell azt tartani, mint a hogy eddig tartottuk: 
az egészen természetes dolog. Hogy annak aztán ezentúl 
is mindig az esküvő pár életkörülményeihez kell alkal-
mazkodni; hogy tehát nekünk, kik e téren a liturgia 
teljes egyéni szabadságának elvét valljuk, kötelező eske-
tési beszéd- és imádságformulát adnunk nem lehet: azt 
teljesen fölösleges volna fejtegetnem. 

Másként áll a dolog azon kérdést, vagy az erdélyi 
ágenda szerint, kérdéseket illetőleg, melyeket a lelkész az 
esküformulát megelőzőleg intéz az esküvő párhoz. 

Ezen kérdés lényegében teljesen egyforma az eskü-
formával együtt a Révész Bálint és a Fördős Lajos ágen-
dájában, míg a Vadas József és Nagy Péter-féle, erdélyi 
ágenda szerint a lelkész ezen kérdést teszi föl legelőször: 
>E kezeden' levő nőn (férfin, ifjan stb.) kívül házassági 
szövetségben, vagy annak elkötelező Ígérete alatt más élő 
személylyel nem állasz-e?* Másodszor pedig azt kérdezi 
a házasulandóktól, hogy szeretik-e egymást? s harmad-
szor, hogy tiszta szeretetből kelnek-e egybe? 

Mondanom sem kell, hogy az erdélyi ágenda első 
kérdése ezentúl teljesen fölöslegessé válik. 

A mennyiben aztán ezen ágenda esküformája csak-
nem teljesen ugyanaz a Révész és a Fördős könyvében 
levővel, vegyük föl csak a Révész ágendáját s ennek kér-
désére és esküformulájára nézve tegyünk némi módosító 
javaslatot. 

A kérdésből, mint többé már tárgytalan, kimarad 
annak ezen kezdete: »azzal a gondolattal és szándékkal 
vagytok-e még most is, hogy egymás közt házassági szövet-
ségre lépjetek ?< Igénytelen nézetem szerint az esketési 
beszéd elhangzása után fölteendő kérdés ilyenformán volna 
formulázható: 

»Miután ezeket hallottátok és megértettétek, s előbb 
már polgári törvényeink értelmében egymással házassági 
szerződésre lépvén, most megjelentetek itt a vallás oltárá-
nál, Istennek szent szine előtt is, azt kérdem tőletek: 
szeretitek-e valóban egymást, s készek vagytok-e magato-
kat holtig tartó, kölcsönös szeretetre és hűségre a vallás 
szent esküiével is elkötelezni ? Ha úgy van, feleljétek hall-
ható szóval: igenis«. 

Ezen kérdésforma, nézetem szerint, teljesen megfelel 
az ezentúl leendő egyházi esketés jól felfogott szellemének. 

Az esküforma pedig, az eddiginek ezen csekély módo-
sításával. a férfi részéről ilyenformán hangozhatnék: 

*Én N. N. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú 
és Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten, 
hogy ezt a nőt, a ki kezemen van, szeretem, szeretetből 
léptem vele házasságra s Isten törvénye szerint fogok 
házastársa lenni; véle megelégszem és őtet holtaiglan vagy 
holtomiglan, sem egészségében, sem betegségében, sem bol-
dog, sem boldogtalan állapotában hitetlenül el nem hagyom, 
hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten 
engem úgy segéljen.« 

Ehhez képest módosulna aztán, néhány szó meg-
változtatásával, a nő esküje is. 

Az eskü szavainak elmondása után mondani szo-
kott, az eskü megtartására vonatkozó néhány atyai komoly 
szó pedig így hangozhatnék: 

>Ime, szerető atyámfiai, most már Isten törvénye 
szerint is egymáséi vagytok, mert a vallás szent esküjével 
is elköteleztétek magatokat egymás iránti szeretetre és hű-
ségre: vigyázzatok azért stb.« 

Ilyen formának gondolom én egyházi esketésünk for-
máit a polgári házasság hatályba lépése után. 

Debrecen. Csiky Lajos. 

ISKOLAÜGY. 
A hajdúsági ev. ref. gimnáziumok. 
Szép egyenes földön, jótermő homoktalajon fekszik 

a hat szabad hajdúváros, egynek kivételével valamennyi 
tősgyökeres, hamisítatlan református lakossággal, a hogy 
illik is a dicső emlékű Bocskay István legjobb vitézeinek 
maradékaihoz. Harcban rettenthetlenek, de a mellett igaz 
kálvinisták voltak és maradtak a hajdúk, a kik fogékonyak 
valának a kultura áldásai iránt is és schólákat emelének 
a fiaknak nevelésére. Ez iskolák, mint kis gimnáziumok, 
a legszorosabb partikuláris viszonyban állottak a közeli 
debreceni kollégiummal. Onnan vették tanáraikat, a tan-
tervet, a szellemet egész a legújabb időkig. E partikulák 
története egyedi vonásokat alig tüntet fel s lényegében 
mindannyi egyezik. Szerintem egy összefoglaló műben 
lehetne valamennyiük történetét pl. a millenniumra igen 
érdekesen megírni. 

A hajdúsági gimnáziumok közül legrégibb a szo-
boszlói, mely eredetét a XVII. századig viszi fel, míg a 
böszörményi és nánási, az egyetemes névtár szerint, csak 
a XVIII. század elején keletkezett. , \7 

Mindhárom gimnázium egész napjainkig csak teng-
leng. Egyik, a szoboszlói, érezvén abbeli tehetetlenségét, 
hogy a középiskolai törvény kívánalmai szerint kellőleg 
berendezkedjék, 1886. junius 30-án megszűnt, illetve pol-
gári iskolává alakíttatott át. Böszörmény és Nánás meg-
maradt, de a hajdúk régi virtusai nélkül, mert míg őseik 
elsők voltak a csatában, ők az egész nagy egyházkerü-
letben csaknem utolsók abban a nemes küzdelemben, 
melyet a középiskolai oktatás érdekében ke'l megvívni. 

E téren épen semmitsem tesz, mai fogalmak szerint 
Böszörmény, mely úgy látszik apathiába sülyedt és abban 



a gondolatban, hogy neki gimnáziumát fel kell adnia, 
resignált. Mint súlyos vád hangzik gimnáziumi igazgató-
jának a mult évi Értesítőben olvasható szava: >Sokan 
vannak közöttünk, a kik már hirdetik, sokan, a kik óhajt-
ják halálát a mi gimnáziumunknak«. Ez Böszörménynek 
sem szép múltjához, sem jelen állásához nem méltó hely-
zet. Nekünk, reformátusoknak egyetlen positiót sem szabad 
feladnunk, melyet már őseink nagy áldozatok árán kivív-
tak és fentartottak, főleg, ha e feladás másból, mint 
közönyösségből nem származik. Szükségünk van minden 
egyes iskolánkra a prot. öntudat emelése, hitünk ébresz-
tése végett, de szükség prot. lakosságú városaink értelmi 
színvonalának fentarlása, sőt magasbítása végett is. Abban 
is egyik erőnk van nekünk, ha egyebek közt értelmes, 
megbízható és a hitbuzgóságban jó példával előljáró hiva-
talnokokat képezünk városaink számára. E tekintetben még 
a VI osztályú gimnáziumoknak is határozott missiójuk 
van. A városi élet nálunk, mindinkább erősbödő polgár-
sággal, határozott lendületet vett, s csak a régi időket 
óhajtjuk vissza, ha azt kívánjuk, hogy az általános fellen-
dülés eme korszakában a magistratus, nagyrészt prot. lakos-
ságú városokban, a mi férfiainkból teljék ki. Ma is sok 
városunk büszkélkedik még azzal, hogy polgármestere az 
egyház főgondnoka is időről-időre. Hiba volna, ha ezután 
nem tudnánk ezzel büszkélkedni. 

Böszörménytől népességét tekintve is megvárjuk, hogy 
gimnáziuma legyen. A legújabb népszámlálás szerint lakos-
ságának száma 21.238. A szomszéd Nagy-Kunságban, hogy 
egyebeket elhallgassak, kisebb városok törekesznek gim-
náziumaik fejlesztésén. Mennyire nem tanácsos pl. a pol-
gári iskola kátyújában megfenekleni, mutatja Szoboszló pél-
dája, mely most már kikívánkozik belőle. Erről alább. 

Az igazgató előadása szerint Böszörményen évi 
3500 frt összeg kellene, hogy a gimnázium VI osztály-
lyal a törvény szerint berendezve tovább is fenmaradjon. 
Itt az áldozat a városra vár. Szép példák vannak előtte. 
Mellőzöm a gazdag kun városokat, pedig talán Böször-
mény se szegény, csak egy olyan földhöz ragadt várost 
említek föl, mint Szolnok, mely közel 9O°/0 pótadóval 
tartja fen magát. Ez a város a főgimnáziumra, mely pedig 
nem is az övé, hanem az államé, azon 106,208 frton 
felül, melybe a gimn. épület került, még évi 6000 frtot is 
is áldoz s tanügyi célokra ez évben is 27,052 frt 27 krt 
irányzott elő, úgy hogy ezek fedezése állami adójának 
28"8% tát teszi. Én azt hiszem, hogy Böszörmény városá-
hoz sokkal közelébb áll a maga gimnáziuma, mint Szol-
nokhoz egy állami gimnázium. 

A válságos helyzet a gimnázium belső életén is látszik. 
Van az igazgatóval négy rendes, két helyettes tanár. A 
vallást a segédlelkész tanítja 300 írtért. Az éneknek sincs 
külön tanára. A rendes tanárok fizetése 1000 frt és 50 frt 
ötödéves pótlék, Gyönk és Szatmár kivételével az összes 
magyarhoni ev. ref. gimnáziumokban a legalacsonyabb. 
Ezért embert nem is kapnak, úgy hogy a mult évben 
ideiglenesen még a városi mérnök is tanított, egy tanár 
óráit pedig egész éven át maguk között osztották fel a 

fungáló professorok. A gimnázium szertárai gyengék, de némi-
leg szaporíttatnak. Az ösztöndíjak összege édes kevés, nem 
több mint 80 frt 50 kr, pedig az ilyenek vonják a vidéki 
tanulókat. Azért özönlenek pl. Debrecenbe és bár körülötte 
egymásután emelkednek a gimnáziumok, népességét meg-
csappantam nem képesek. A tanulók száma volt a mult 
évben 102. Nem sok, de rendezett viszonyok között kétség-
kívül emelkednék. 

Kissé más az állapot Nánáson. Először is Nánás-
nak volt egy Soós Gáboru, a ki testvérével együtt 68 ezer 
forintot ajándékozott a gimnázium számára. Aztán Nánás-
nak mozgékonyabb, reménykedőbb része van, mely nem-
csak hogy gimnáziumát nem akarja feladni, de azt VI 
osztályúból VIII osztályúvá akarja fejleszteni államsegél-
lyel. Kér egyszersmindenkorra 14 ezer, évenként pedig 
13 ezer forintot. Az egyházkerület őszi közgyűlésén ajánló 
lag terjesztette fel kérvényét a conventhez, s az a minisz-
tériumhoz. Maga Nánás 198 ezer 559 frt használati alap, 
36 ezer 573 frt gyümölcsöző alap és 2000 frt különleges 
célú alap összesen 237 ezer 132 frt vagyon mellett, az 
új gimn. épületet ide nem számítva, 10 ezer 921 frt évi 
jövedelmet tud kimutatni. Ebben van a város 2100 frt 
évi segélye. 

Szertárai is gazdagabbak, mint Böszörményé. Az 
utóbbi években 1000—1000 forintnál többet fordítottak 
azokra, a mire szükség is volt, mert a gimnázium 1886— 
1891-ig VI osztályúból IV osztályúra redukáltatván, el-
képzelhetőleg ezalatt sok olyan eszközt nem szerzett be, 
a mit ez időszerint mint újra VI osztályú gimnázium, 
egyáltalán nem nélkülözhet. Különben valamennyi tára 
rendezve van, a mit dicséret nélkül említeni nem lehet. 
Leggazdagabbak az ásvány (1058 drb), növény (1538) 
és állattani (862) gyűjtemények. Az anyakönyvtár 2046, 
a tanári szakkönyvtár 634, az iíjúsági könyvtár 322 kö-
tetből áll. Ösztöndíjakra és segélyezésekre szintén csekély 
összeget fordított = 122 frt 92 krt s az ide vonatkozó 
alapítványok egy részét is azoknak a szegény tanároknak 
áldozatkészsége teremtette meg, a kik magok is sokszor 
szükséget szenvednek. 

Bosszúi áll Nánás tanerők dolgában annyira, hogy 
a miniszter már e miatt két ízben fenyegette meg az in-
tézetet a nyilvánossági jog megvonásával. Adhuc sub iu-
dice schola est. Csakhogy e válságos helyzetből Nánás 
nem letiporva, hanem felemelkedve akar kikerülni. Ezért 
buzgólkodik a főgimnáziummá kiegészülés mellett. Van 
az igazgatóval együtt négy rendes, három helyettes tanára. 
A vallást a káplán tanítja évi 400 írtért. Szintúgy nincs 
külön ének-, rajz- és tornatanár, noha mellékesen mind-
ezt okleveles egyének tanítják. A rendes tanárok fizetése 
1200 frt. 

A tanulók létszáma is rendkívül csekély. A mult 
évben volt — 77 s ebből is 54 helybeli. 

Általán Nánáson kedvezőtlenebb külső föltételei van-
nak egy gimnáziumnak, mint Böszörményen. A város 
lakossága (14,457) jóval kevesebb, vidéke pedig nincs. A 
közforgalomból kiesik, mindössze egy holt szárnyvasút 



vezet hozzá. Böszörmény sem valami forgalmi gócpont 
ugyan, de még mindig megvan bizonyos fölénye, s a 
Debrecenhez való közelségénél fogva jól konstruált inté-
zettel némi elszivási processzust is gyakorolhatna. Talán, 
ha a debrecen-büdszentmihályi vasút kiépíttetnék a ma-
gyar államvasutak miskolc-szerencsi vonalának valamely 
pontjáig, a mint tervezve is van, remélhetőleg ezáltal Nánás 
sokat nyerne s a közeli Tiszamellékét magához láncol-
hatná. Jelenlegi viszonyai között kétes, ha megkapja-e a 
kért államsegélyt. 

Végül szólnom kell még Hajdú- Szoboszlóról. Itt ugyan 
ez időszerint nincs gimnázium, de nemcsak vissza akarják 
azt állítani a régi IV osztálvlval, hanem a mindenfelől 
észlelhető felbuzdulás közepette főgimnáziumon alól az 
ott lakó tüzes hajdúk sem akarnak alkudni. Ebbeli törek-
vésüket a hírlapok már világgá is kürtölték. Mozgalmukra 
okul szolgál az ottani községi polgári iskolának tíírhetlen 
állapota. A tervbe vett új főgimnázium természetesen fele-
kezeti jellegű (ev. ref.) lenne az eklézsia birtokában levő 
gimnáziumi alapok bevonásával, a város évi 4000 forint 
dotációjával és államsegélylyel. Lesz-e e tervből valami, 
az idő megmutatja, bizonyos, hogy még in nucleo van, 
de arra már is például hozható fel, hogy a hajdúk sem 
alusznak, hogy kezdik villogtatni a tudomány, a szellemi 
világosság fegyverét. Az én refrainem azonban csak az: 
A hittel karöltve járjon a tudomány ! 

Alföldi. 

A népoktatás állapota hazánkban. 
4. A népiskolák jelleg és fokozat szerint. 

Az 1892/93. tanevben fentartott 16,942 (tavalyihoz 
képest 25 iskolával több van) népiskola között volt: 

1. állami jellegű 865 5 1 1 % szaporodás 
2. községi » 1952 11-52 > 
3. r. kath. » 5333 32 66 » 
4. g. kath. » 2167 12-79 » » 

5. g. kel. » 1818 10.73 * > 

6. ev. ref. » 2369 13-98 > apadás 
7. ág. ev. > 1425 8-41 » » 

8. unitárius » 49 0'29 - > 

9. izraelita » 563 3 32 » > 

10. magán » 155 0 91 > > 

11. társulati » 46 6 27 » szaporodás 
E kimutatás szerint legnagyobb szaporodás az ál-

lami. legnagyobb apadás az ág. hitv. ev. iskoláknál tapasz-
talható. Kedves hitrokonok, maga a miniszter is szokatlan 
jelzővel illeti e hanyatlást! 

Fokozat szerint a 16,917 népoktatási intézet kö-
zött volt: 

1. Elemi népiskola: állami 987, községi 1850, róm. 
kath. 5490, gör. kath. 2165, gör. kel. 1815, ev. ref. 2364, 
ág. ev. 1416, unitárius 49, izraelita 557, magán 134, 
társulati 40. 

2. Felsőbb népiskola: állami 17, községi 14, római 
kath. 16, gör. kath. 1, gör. kel. 1, ev. ref. 1, ág. ev. 1, 
unit. 0, izraelita 1, magán 4, társulati 1. 

3. Folgári iskola: állami 49, községi 87, római 
kath. 22, g. kath. 1, g. kel. 3. ev. ref. 0, ág. ev. 8, uni-
tárius 0, izraelita 5, magán 17, társulati 5, 

4. Felsőbb leányiskola: állami 12, községi 1, római 
kath. 5. ev. ref. 4. 

Összesen volt elemi iskola . . . 16,667 
felső népiskola 56 
polgári iskola 197 
felsőbb leányiskola . . . . 22 

Együttvéve 16,942 

Vegyes (fiúk és leányok együtt) iskola volt 14,346, 
kizárólag csak fiúk oktatásával foglalkozott 1219, csak 
leányok oktatásával foglalkozott 1377. 

Tannyelv szerint: magyar tannyelvű iskola volt 
9589, szaporodás egy év alatt 144, nem magyar nyelvű 
4444, e szám egy év alatt apadt 344-el, magyarral vegyes 
nyelvű 2895, tisztán idegen nyelvű 14. A vegyesajkú isko-
lákban sikerrel tanította a magyar nyelvet 4881 tanító, 
míg 2472 tanító semmi sikert sem mutatott, vagy épen 
nem is tanított. Bizony ez a tény elszomorító! 2472 tanító 
nem bírja a haza nyelvét. Sok az alkalmazásban levő nem 
képesített tanító, ez is baj; de ezzel mée, tekintve a mos-
toha viszonyokat, a 120—180 forintnyi javadalommal bíró 
állásokat, valahogy meg tud barátkozni az ember; hanem 
az, hogy magyarul nem tudó tanítók is megtöretnek állá-
saikon, valóságos bűn a haza ellen. Ilyen állapotokat csak 
mi magyarok vagyunk képesek megtűrni. Magyar földadta 
kenyeret enni, vizet inni, a magyar haza testén élősködni, 
annak végtelen jótéteményeit élvezni persze jól esik akár a 
dákó-románnak, szásznak, tótnak stb; de a haza nyelvét 
megtanulni s tanítani fölösleges, sőt nemzetiségi szempont-
jukból bűn is. Hát nem tud az állam rövid úton elbánni 
az ilyen tanítókkal ? Minden más igénynek el kell törpülnie 
a haza java előtt. Vagy tanulják meg a tanítók a magyar 
nyelvet, vagy hagyják ott állásaikat. Mikor a haza javá-
ról van szó, nemzetiséget-e vagy felekezetet dédelgetni 
egyenlő az állami hatalom gyengeségével, erélytelenségével. 

Az oktatás céljaira volt: 16.942 népiskolában 25.810 
tanterem, az évi gyarapodás 542 s még mindig legalább 
2000 tanteremre volna szükség, hogy ez összes tanköte-
lesek számára elegendő tanhelyiség legyen. 

5. A tanítókról. 

Az 1892/93-ik tanévben volt: szervezett tanítói állo-
más 25.886, tényleg betöltetett 25.752, szünetelt 134 iskola. 

Törvényszerű tanképesítéssel bírt 22.771 tanító, vagyis 
88-43%, oklevéllel nem bírt 2981 vagyis 11-57%. E téren 
javulás állott be, a mennyiben a képesített tanítók száma 
emelkedett. Képesítés szerint volt: állami képesített 1839, 
nem képesített 23, községi képesített 4288, nem képesí-
tett 141, róm. kath. képesített 7521, nem képesített 956 
g. kath. képesített 1538, nem képesített 609, görög kel 
képesített 1657, nem képesített 545, ev. ref. képesített 2569, 
nem képesített 465, ág. ev. képesített 1965, nem képesített 
204, unitárius képesített 40, nem képesített 17, izraelita 
képesített 1028, nem képesített 12, magán képesített 232, 
nem képesített 8, társulati képesített 94, nem képesített 1. 

A betöltött 25,886 tanítói állomás közül 22.743 
(88-32%) rendes, 3009 (11 68%) segédtanító által foglal-
tatott el. A jövőben segédtanítói állomás, legalább az 
államnál, nem lesz, mert a miniszter, nagyon helyesen, a 
segédtanítói címet eltörölte. Férfi tanító volt 22.008, 85-47%, 
nőtanító 3744, 14'13%, e szerint egy év alatt a férfi taní-
tók száma csak 0-41%, ellenben a nőtanítóké 4-37% arány-
ban növekedett. Az arány egyáltalán nem helyes. A férfiak 
számára kell a kenyérkeresési képességet emelni s így 
módot nyújtani s kedvet nevelni a nősülés iránt. A ter-
mészet rendje azt követeli, hogy ki-ki hivatásának éljen 
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már pedig a nő hivatása 1000-féle oldalról indokolbató-
lag, mindenek felett anyává, feleséggé lenni. A mily arány-
ban emelkedik a női önálló állások száma, oly arányban 
fog satnvulni a jövő nemzedék. A legkedvezőbb elterje-
déssel bírtak a nőtanítók: az állami népiskolákban, a 
mennyiben itt 39'15%-ot képviseltek, a közs. isk. 25"38%< 
róm. kath. iskolákban 15-81% izraelita 12-30%. A többi 
felekezeteknél a nőtanítók száma elenyészőleg csekély %-ot 
tesz. Itt tehát az állam jár elől a rossz példával; már pedig 
az a legboldogabb állam, a hol a nő nem szorul kenyér-
kereső pályákra, hanem a férj oldala mellé kerül feleségnek, 
anyának. 

A magyar nyelvet oktató képességgel bírta 24.473 
tanító 95 -03% arányban, magyarul nem tudott 1279 vagyis 
4*97%. E szám az egyes iskolák között így oszlik meg: 

1. állami iskola, a magy. ny. bírta : : 1861 nem bírta : 1 
2. községi » » » » 4246 » » 183 
3. r. kath. » » » » 8213 » » 264 
4. g. kath. » > » > 1901 » » 246 
5. g. kel. » » » : 1807 » » 395 
6. ev. ref. » » > 3033 » y> 1 
7. ág. ev. » » » » 1986 t 183 
8. unitárius » » » 57 » » 0 
9. izraelita » » » » 1030 * » 2 

10. magán » V » » 236 » > 4 
11. társulati p » » 95 » 0 

Az 1893-ik évben az országos tanító nyugdíj- és 
gvámintézet terhére 5159 tanító nyugdíjaztatott, illetve 
segélyeztetett 500,160"29 frttal, még pedig tanítói nyugdíj 
címen 250.688 frt, özvegyi segély 178,550 forint, árvák 
részére 63,553 forint, nyugdíjpótlék 761 frt, végkielégítés 
6607 forint. 

6. A nép isicolák jentartási költsége. 

A tanfelügyelői jelentések alapján kimutatható, hogy 
az 1892/93-iki tanévben a 16,942 népiskola szükségletei-
nek fedezésére 16.694,477 frt fordíttatott az illetékes iskola-
fentartók által. Ez összeg az 1893. évi 96.939,784 frtnyi 
állami egyenes adónak 17'4%-át képviselte, vagyis ha a 
népiskolák szükségleteit az állam fedezte volna, minden 
egvenes-adó forintot 17'5 krajcár pótadóval kellett volna 
megterhelni. A 16.694,477 frt fedezéséhez hozzájárult: 

1. az állam 865 iskola után 1.838.749 frttal 
2. a községek 1952 ! *» » • 4.544.378 » 

3. a róm. kath. 5533 » » 4.810,981 » 

4. a g. kath. 2167 » » 661,539 
5. a g. keleti 1818 » > . 757,869 
6. az ev. ref. 2369 > » 1.693.997 » 

7. az ág. hitv. ev. 1426 » 1 322.077 » 
8. az unitárius 49 » » 18.554 » 

9. az izraelita 563 776,664 » 

10. magánosok 155 » » 181,742 
11. társulatok 46 » » 87,627 > 

Ezen érdekes adatok alapján, saját népességük or-
szágos arányával szemben csak az ág. hitv. ev. és izraeli-
ták fordítanak egyenlő költséget iskoláikra, míg a római 
kath. és az ev. ref. 38%, s a többiek 70%-kal kisebb 
arányban járulnak iskoláik fentartásához. 

Érdekes tudni azt is, hogy egyes iskolafentartó köze-
geknek egy-egy tanítói állomás mennyibe került. 

1. állami iskolákban egy tanítói állomás 987-5 frt 
2. községi » » » » 984*5 » 
8. izraelita » » • -» > 746-7 » 

4. ág. hitv. ev. iskolában egy tanítói állomás 609*5 frt 
5. róm. kath. » » » » 567\5 » 
6. ev. ref. » » » » 558*3 » 
7. gör. kath. » » > » 344 1 » 
8. unitárius » » » •» 325 5 » 
9. gör. keleti » » » > 308'1 » 

Átlagos számítással minden rendes tanítói állás 
485.07 frtba, egy segédtanítói állás 298.36 frtba került. 
Ez összegben minden néven nevezhető költség benne van. 
(Fűtés, tisztogatás, tanhelyiség, fölszerelés stb.) 

Egy-egy tanító átlagos évi jövedelme volt: 

1. községi 
2. állami 
3. izraelita 
4. ág. hitv. ev. 
5. ev. református 
6. római kathol. 
7. görög keleti 
8. unitárius 
9. görög kathol. 

iskolákban 665 6 frt 
660;1 » 
569-4 » 
482'4 -
4724 > 
441-7 » 
295-4 » 
254-0 > 
251-9 frt. 

Ebből látható, hogy a tanítók sorsa, anyagi hely-
zete épenséggel nem irigylésre méltó. Három hitfelekezet 
még a minimumot sem adja meg, pedig ez a minimum 
két ízben is biztosíttatott törvényhozásilag — papíron ! 
A törvényt erélyesen kell végrehajtatni! A tanítói fizetések 
bevallása körül sok visszaélés történik. Hány szegény 
tanító teng-nyomorog 150—200 forint fizetés mellett, 
ennek is egy részét magának kell földecskéiből kikaparnia, 
a bevallási íven pedig fizetéseként a minimumnál nagyobb 
összeg szerepel. így bújnak ki a nemes hazafiak, lelkes 
tanítóbarátok az állami beavatkozás alól. Miért félnek 
úgy tőle ? A nemzet napszámosa tür, mert hisz béketürőké 
a mennyeknek országa, inkább nyomorog, sem hogy fe-
lettes hatósága, legtöbbnyire papja haragját magára vonja. 
Ilyenek azok a sokat emlegetett tanítóbarátok, ilyen a 
tanítók önállósága, szabad gondolkozása! 

Eperjes. 
(Vége köv.) Simkó Endrei 

T Á R C A . 
Augustinus iratai, 

írói természete. Bölcsészeti, exegetikai iratai, egyházi 
beszédei, rendszeres theol. .munkái. De Civitate Dei. 

Confessiones. Retractationes. 

Nevezetes, hogy Augustinus nagyobbszerű írói mű-
ködése ugyanakkor kezdődött, midőn megtérése után a 
magányba visszavonult. Azon gyakorlati élet iránt való 
hajlama, a mely eladdig a nyilvános tanítói álláshoz kö-
tötte, írásra ösztönzi. Külső nyugalom után vágyódott és 
azt gondolta, hogy soha egyházi hivatalt nem fog viselni, 
a minthogy tényleg szándéka ellenére lett presbyterré. 
Iratokkal kellett tehát magát érvényesíteni, melyekre, a 
mint tapasztalhatta, később még inkább rászorult. Egyéb-
ként az írás türelme és kedve nem tűnhetik föl oly ter-
mészetnél, mint Augustinusé, melynek lényegéből folyik, 
hogy magát., szellemi tartalmát minél szélesebb körben 
terjeszsze. Az objektív és subjektiv alapvonások ritkán 
egyesültek férfiúban oly bensőleg, oly egyenlő erővel, mint 
benne: egyrészt magába, lelkébe gyűjti az egész külvilágot, 
a világ életét saját életévé sűríti, másrészt saját egyéni 
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ségével át akarja hatni a világot, ennek életévé tágítani 
saját énjének alanyi életét. Belső fejlődése a megtérésig 
inkább az előbbit tünteti föl, dé nem oly kizárólagos, 
hogy az utóbbit megfigyelni nem lehetne, a mely a meg-
térés után és épen ennélfogva előtérbe lép. Nem csodál-
hatjuk tehát, hogy a nyugati egyháznak ép ő a legter-
mékenyebb írója. 

Legelső irataiban, melyek még milánói barátja jó-
szágán keltek, búcsút mond azon philosophusoknak, kiknek 
tudományát meghaladta. Az akadémikusok (Contra Aca-
demicos) skepsisét cáfolja, kimutatja (Soliloquia) az igaz-
ság, nevezetesen az érzék feletti igazságok megismerésének 
lehetőségét és eszközeit, e munka vázlatos folytatásaként 
a lélek halhatatlanságáról (De immortalitate animae) ír, 
keresi az összhangzatot (De ordine) az erkölcsi világ-
rendben, majd fölemelkedik Isten vizsgálatához, a kivel 
egyesülni a legfőbb boldogság (De vita beata). Ugyanott 
írt meg, vagy kezdett több kisebb értekezést, hazautaz-
tában Rómában a lélek nagyságát fejtegeti s a mani-
chaeusok ellen megvédendő szabad akaratról írja az első 
könyveket. Míg visszavonultan él, túlnyomó részben philo-
sophiai kérdések foglalkoztatják őt és barátait. A legna-
gyobb írói tevékenységet és majdnem tisztán az egyházi 
tudomány szolgálatában azon közel 40 év alatt fejtette 
ki, melyekben mint egyházi fejedelem működési körében 
oly számos és oly különféle indító okra és alkalomra 
talált. Közel harmadfélszáz iratot szerzett, melyekből 
230 maradt reánk, közöttük 90 nagyobb terjedelmű. 

Talán legjelentéktelenebbek, viszonyítva többi mun-
káihoz, exegetikai iratai. A görög nyelvet ugyan jobban 
értette, semmint saját kicsinylő nyilatkozatai után vár-
hatni, de a hébert nem bírja, korának ízléstelen allegoriai 
magyarázata alól annál kevésbbé lehetett szándéka magát 
fölszabadítani, mert annak segélyével kerülhette el az írás 
> megölő betűjét«. Mégis kárpótol, különösen a zsoltárok és 
az újszövetség egyes könyveinek magyarázatában a szent-
írókkal való congeniálitása. A legnagyobb ilynemű mun-
kája a Genesis. 1—3. fejezeteiről írt commentára (De 
Genesi contra Manichaeos). 

Ugyancsak ezen féktelen allegorizálási kedv zavarja 
meg egyházi beszédeinek élvezetét. Körülbelül 409 hiteles 
maradt reánk. Szónoki képzettsége jó szolgálatokat tett 
néki, bár nem akarja fölhasználni ama mesterfogásokat, 
melyeket a pogány népiskolákban tanult és tanított. Tény-
leg nagyon különböznek is más rhetorból keresztyénné 
lett híres férfiak, egy nazianzi Gergely beszédeitől és Augus-
tinus többször hangsúlyozza, hogy első sorban tanítani 
akar. De a hideg erkölcs- vagy hittani fejtegetéseket szinte 
mindig áttöri a lélek üdvéért aggódó szónok szeretete, 
szavai az emberi szív oly mély ismeretéről tanúskodnak 
s oly találóan festik a bűnös ember hasztalan vergődését, 
hogy méltán szolgáltak e beszédek még soká mintaképül. 

Azonban Augustinus kétségtelenül mint dogmatikus, 
moralista, mint polemikus és apologéta a legnagyobb. Philo-
sophiai tehetségével a legnehezebb kérdésekbe merülhetett, 
szembeszállhatott a legkiválóbb ellenfelekkel. Ha számos 
gondolata ismétlődik is irataiban, egyre nagyobb terjede-
lemben és jobban elnyújtva, a mi jórészt a polémia alkalmi-
sága miatt, vagy a rendszeresség kedvéért történt: munkái 
páratlan gazdag tárháza eredeti új gondolatoknak, éles, 
ügyes dialektikáról tanúskodnak és hatalmas teremtő erő 
dolgában a latin egyházban Lutherig senki sem mérkőz-
hetik vele. Főleg az eretnekek és szekták foglalkoztatták: a 
manichaeusok (De utilitate credendi; conlra Faustum), az 
egyház egységét fenyegető donatisták (De baptismo, De 
unitate ecclesiae, ete.), a pelagianusok (De gratia Christi, 
De peccato originali, De gratia et liberó arbitrio, De cor-

ruptione et gratia, etc.) és több régibb eretnek párt (De 
haeretibus). Rendszeres hittani munkája csak egy van, 
mintegy az első ker. dogmatika latin nyelven (Euchiridion 
ad Laurentium); ellenben számos tant fejteget külön-külön 
(De fide et operibus, De fide et symbolo, De spiritu et 
iitera, De doctrina christiana, etc.), részben, miként a vita-
iratok, döntő dogmatörténeti fordulattal (De trinitate). 

Legérettebb munkája a »De Civitate Dei« 22 könyv-
ben, melynek első fele (1—-10. kv.) a pogány világ rom-
lásának mélyebben rejlő okait keresi magának a pogány-
ságnak lényegében, majd (11-től) a bűn birodalmával 
szembe állítja a mennyei államot, a mely már szervező-
dik és idővel egészen magába olvasztja a terrena civitas-t. 
Augustinus e munkája, mely úgy elrendezés, mint anyag-
mennyiség tekintetében legkiválóbb, a keresztyénségnek 
értékileg legelső apologiája. Erőteljes, férfias és mégis nyu-
godt hangon utasítja vissza ellenfelei vádjait, a kikkel a 
pogány és különösen a római irodalom-ismeretben ver-
senyre kelhet. Azon félig biblikus, félig antik nyelven, mely 
iratait általában jellemzi, megvilágítja nemcsak saját kora 
viszonyait, hanem a mult alapján föltárja a jövőt is, a 
melyet több tekintetben jól látott meg előre; a munka 
»a római birodalom felett világtörténelmi szempontból 
tariott haragos halotti beszéd«. (Hase.) 

Legnépszerűbb munkája a »Vallomások«, melyeket 
már az ő korában leginkább szerettek olvasni. Nemcsak 
mint önéletrajz fontos, hanem első sorban azon lelki meg-
figyelések miatt, minőket ily pontossággal, ily éles meg-
különböztetéssel és ily a dologhoz simuló kifejezésekben 
előtte senki, még a kedélyt vizsgáló újplatonikusok sem 
tettek. Az életrajz korrajzzá tágul, mely ennek társadalmi 
életére, nevezetesen a nevelés és oktatás terére vet vilá-
got. Főleg ezen munkában nyilvánul ama vallásos nyelv 
ereje, mely egyrészt a klasszikusokon, másrészt a zsol-
tárokon és Pál iratain nevelődött. 

Augustinus végül iratainak olvasásához maga írt 
vezérfonalat »Retractationes« cím alatt, melynek elősza-
vában igazolja a munka célját: »Hanem voltam annyira 
bölcs, hogy semmi olyasmit ne írjak, a mit később meg-
bánnék, legalább leszek annyira szerény, hogy vissza-
vonjam azt, a minek megírását bánom. . . A ki irataimat 
el akarja olvasni, olvassa azon rendben, melyben Írattak, 
és akkor meglátja, hogy időről-időre hovatovább fejlőd-
tem*. Sorban bírálja, javítja egyes kitételeit, hosszabb 
fejtegetéseit, sőt néha szellemét összes munkáinak, kivéve 
néhány jelentéktelenebb iratát, melyeket talán maga is 
elfelejtett, beszédeit és leveleit (270). 

Ha van szükség hosszú ideig élt termékeny iró 
munkáihoz ily tőle magától eredő összefoglalásra: úgy 
bizonyára Augustinus munkáihoz van, a kinek meggyő-
ződése úgy idői fejlődésénél, mint ellenzéki irányok ellen 
való harcainál fogva csak lassan és akkor sem tisztán 
kristályosodott. 

Sopron. Jaiisz Vilmos, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Köznapi imádságok templomi használatra. Készítette : Lukács 
Ödön nyíregyházai ev. ref. lelkipásztor, felsőszabolcsi esperes. Ára 

fűzve 2 frt 50 kr. 189Í. 346. lap. 

íme, rövid idő alatt a harmadik templomi imakönyv, 
a Gyöngyösié és Hetesv Viktoré után a Lukácsé ! Midőn 
örömmel konstatáljuk ezt, csak sajnálni tudjuk, hogy a 
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megelőző kettővel nincs módunkban összehasonlítani e 
harmadikat, miután amazok nincsenek kezeink között. 
Pedig a minő érdekes foglalkozás az ugyanazon tárgyat 
érdeklő költők összehasonlítása, ép oly érdekes és tanul-
ságos lenne az ugyanolyan használatra szánt imakönyvek-
nek egymás mellé állítása. A költészet és a vallás külön-
ben is a lélek legszebb virága, egy tövön sarjadt mind-
kettő, ezért tudnak igazán a költők szépen imádkozni s 
viszont ezért legszebbek a vallásos érzésű költők művei. 

Ez magyarázza meg a Lukács imakönyvének értékét 
is. A ki ismeri Lukács költeményeit, igazat fog nekem 
abban adni, hogy azoknak legfőbb jellemző vonása az 
ódai szárnyalás, a magasba törekvés. Ugyanez a magasra 
szárnyalás jellemzi imakönyvét is, ebben a hangulatban 
találom alapját annak is, hogy Lukács legerősebb a 
doxologiában. Isten nagyságát és fenségét rajzolván, min-
dig az óda szárnyain látjuk őt emelkedni s ilyenkor nem 
egyszer a költészet eszközeit veszi elő. Minő emelkedetten 
beszél pl. egy tavaszi imában: »Maradhatnánk-e némák, 
óh nagy Isten! midőn dalt zeng a fénylő kikelet? és 
lehetne-e szívünk érzéketlen, midőn reánk száll fénytekin-
teted? Egy oltár a föld, mely virágpompával felékesítve 
neked áldozik; midőn illatját trónodhoz bocsátja, mintha 
érezne, úgy imádkozik! Hadd olvadjon hát egybe ajkain-
kon a természet összhangzó éneke, s emelkedjék fel égő 
áldozatként hozzád a szívnek forró érzete! Lelkünk' szerel-
med fénye általhatja; dicsőség neked mindeneknek Atyja !< 
(53. 1.). Azután egy másik helyen: »Kikelet von sátort a 
dalos madárnak, fészkére megtérő vándor eszterágnak: 
levegőben zsibong ezer apró élet, s harmatos szirmain a 
viráglevélnek a te szereteted áldó fénye csillog, mint a 
földrehullott ezer apró csillag! hálaoltár a föld, hozzád 
száll imája, tégedet dicsőit a tavasz bűbájaU (60. 1.). Az 
őszi tájat így festi könyve egyik legsikerültebb darabjában : 
»Érintésén titkos ujjnak sárga lombok hullva hullnak! Kis-
virágok hervadásán, hideg szellők sóhajtásán gyarló szívünk 
összereszket; erdők, berkek pusztulása, vándor madár kiál-
tása halálunkra emlekeztetU (83. 1.). Isten dicsőségének 
eleven rajza ez itt: »Örök dicsőség napja ég neked, örökké-
való a te életed! Téged dicsőít lelkünkben minden gondolat, 
a porszem, melyet a szél elsodor, a tenger, hol mélység 
örvénye forr! Dicsőséged mint fényes nap ragyog. Ettől ra-
gyognak a sok csillagok. Magasztalásunk szent trónodhoz 
száll, Atyánk, te legjobb, legbölcsebb király!« (144. 1). 

Csalódnék azonban, a ki azt hinné, hogy szerző 
túlságosan szabad kezet engedve imáiban a költőnek és 
így folytonos magasba törekvése erőltetetté, az utána 
imádkozóra fárasztóvá válnék. Nem erőlködik, nem tö-
rekszik nagyokat mondani, óvatosan kerüli a bombasztot 
minden imájában, tudván, hogy a költészet mértékkel 
használva emeli az imát, de ha csak egy csipetnyivel 
több jut belőle, megrontja annak igazi jellegét. És a szép 
doxologiák mellett épen ez képezi imakönyvének legjobb 
oldalát, ez a természetesség, ez a közvetlenség. Ez. és 
Isten akaratán mindenkor megnyugvó mélységes hite, a 
titkok boncolgatásától tartózkodó elmélkedése teszi Luká-

csot a Révész Rálint szellemi rokonává. Közvetlenségének 
következménye az is, hogy Isten mindentudóságát szeme 
előtt tartva nem ostromolja kéréseivel az eget s csak akkor 
terjeszti elő az emberi szükségeket, mikor az előrebocsá-
tottak által igazi odaadás szállta meg a lelket s mikor 
teljes bizalommal ömledezhetik már a szív. Ennélfogva a 
legközvetlenebb kérés rendesen az imák végére esik bere-
kesztő szavakul. 

Ezenfelül ez imakönyv változatos a gondolatokban 
és fordulatokkal gazdag a kifejezésekben. A gondolatok 
ismétlődése egy imakönyvben egészen természetes, külö-
nösen a hol köznapi imák három négy hétre vannak be-
rendezve. S bár e közönséges heti imákban Lukácsnak sem 
sikerült teljesen megszabadulni a gondolatok ismétlésétől, 
de általában, mondhatni, legyőzte ezt a nehézséget. Unal-
massá nem válik s ezt főkép ügyes nyelvkezelése, szép 
fordulatai és bibliai idézetei eszközlik. Nyelve általában 
biblikus, hasonlatai a zsoltárokra és a prófétákra emlé-
keztetnek, bibliai idézeteiben változatos és a legtöbb helyen 
talál. Az egymást érő fordulatok közül Ízelítőül csak egyet. 
Október 6-án így mentegeti a fájó honfiszív panaszát: »Oh 
irgalmas Atyánk! ki megengeded a kicsiny madárnak, hogy 
feldúlt fészke felett elsírja bús énekét, ki nem tiltod meg 
a szegény árvának, hogy az édes anya koporsójára borulva 
elzokogja a vesztés kínjait . . . ki még a megtiport virágnak 
illatát is kedvesen veszed : ne tiltsd meg nekünk se, hogy 
hangot adhassunk e napon szívünk bánatos érzéseinek!« 
(322. 1.). 

Fényoldalai közül végül még azt említjük meg. hogy 
az imák gondolatai rendesen egymásból folyók; döccenést 
mindössze egy helyen vettem észre az egészben. 

Legjobb imái azok. a melyekben a tavasz szépségeit, 
az ősz kellemeit rajzolja, vagy a családi élet boldogságát 
festi, vagy hazafias örömét és fájdalom érzelmeit nyilatkoz-
tatja ki. Hazafias imái közt legszebb a március 15-iki s 
még olvasva is könyekre indító a 322. lapon levő októ-
ber 6-iki ima. 

Szám szerint tartalmaz e könyv 8 adventi, 5 téli, 
3 tavaszi, 4 nyári, 3 őszi, háromheti köznapi, egyheti 
bűnbánati, 4 nagyheti, 1 márc. 15-iki, 2 október 6-iki, 
19 egyéb alkalmi és 3 betegekért mondandó imát, tehát 
összesen 101 imát. Beosztásánál az egyházi év sorrendje 
volt az irányadó; az ünnepeket megelőző napokra is kü-
lön imákat vett fel, csak husvétszombatra hiányzik belőle. 

Kifogásaink közt első helyen kell megemlítenünk a 
rendszertelenséget. így mindjárt a közönséges adventi imák 
közül a 4-ik tulajdonképen bűnbánati adventi, a bűnbánó 
adventi hét első imája a második helyre került. Október 
6-ra két imát is ad, de az egyik az őszi (90. 1.), másik, 
a mely mellett igen szép elő- és utófohász is van, az 
alkalmi imák közé jutott (321. 1.). Szerény nézetünk sze-
rint utóbbi van igazába helyén. Alkalmi imáiban Révészt 
követi a tárgyakra és alkalmakra nézve. Elvszerűség hiányát 
mutatja az, hogy 4 imához előimát, kettőhöz utóimát is ad, 
míg a többinél ezek elmaradnak. A mű végén aztán 8 köz-
napi utófohászt, 6 bűnbánati utófohászt találhatni, melyek 



közül nem egy túlságos részletezőnek tetszik nekem. Az 
utófohász szerepe nem lehet, az ömledezéí. én legalább 
a Borsodi rövid utófohászait legjobban szeretem. 

Ezekben igyekeztem bemutatni egyházi irodalmunk 
e nevezetes jelenségét. Azzal, ha határozott nyereségnek 
nyilvánítanám e művet, nem mondanék eleget, mert ez 
szükséget pótló mű. Lukácscsal mindig felemelkedve száll-
hat ég felé imánk, s meg vagyok győződve, hogy a ki 
szószéken használni próbálja, megszereti s odaállítja Ré-
vész mellé. Kifogásainkat leginkább azon reményben 
mondtuk el, hogy egy második kiadás alkalmával szerző, 
ha jónak látja, felhasználja. Bárcsak a tömeges vevő mi-
nél előbb kényszerítené a jeles írót művének második 
kiadására! 

Áttius Lenci. 

RÉGISÉGEK. 
Néhány szó a Révész Kálmán cikkére. 

Károlyi Boldi Sebestyénnel tehát — úgy, a hogy — 
tisztában volnánk. Köszönöm Révésznek, hogy magából 
Schesaeusból (kit én — nem örökölhetvén olyan könyv-
tárt, mint ő — hirtelenében nem használhattam) megha-
tározta a Károlyi Erdélybe menetelének idejét s így nekem 
is alkalmat adott arra, hogy már most rámutathassak 
erdődi papságának valószínű tartamára. 1557-ben ugyanis 
Csanádi Imre levén erdődi lelkész, ha csak több papot 
nem tartott Erdőd. Károlyi mindössze 2—3 évet tölthetett 
itteni állomásán. 

Nyomában vagyok ezenkívül egy másik adatnak is, 
melyet annak idejében szintén közzé teendek. Ez aztán 
arra is bizonyság lesz, hogy nemcsak az általam össze-
gyűjtött adatok nélkülözik a Révésztől bennök nem talált 
teljességet, hanem még a Révészéivel is megtörténik ez a 
különben nem természetellenes dolog. Károlyinak a gyula-
fehérvári hitvitán való arbiterkedésére nézve ki kell még 
jelentenem, hogy igenis tudomásom volt ama közvetlen 
forrásról is, mely ezt kétségtelenül igazolja s a melyre 
úgy utal Révész, mint előttem ismeretlenre. Ugyanabból 
merítettem a medgyesi zsinaton való részvételét is, nem-
különben a kolozsvári zsinat aláíróinak névsorát. 

Kálmáncsehi püspökségére nézve remélem, hogy a 
jövő épen úgy világot fog derítni reá, mint a hogy a jelen 
év felvilágosítást adott a Károlyiéról. Addig is engedtessék 
meg nekem, hogy e tekintetben ne legyek egy véleményen 
Révészszel, a kinek egyébiránt nagy hálával tartozom 
azért, hogy általában a püspöki hivatalra vonatkozó állás-
pontomat a magáévá tette. 

A mi most már a személyes, sőt személyeskedő 
oldalát illeti Révész cikkének, bátran kijelenthetem, hogy 
eszem ágában sincs feltételezni róla, mintha ő már tavaly 
mindazt ne tudta volna Károlyiról, a mit én az idén elő-
adtam, csak azt sajnálom, hogy eltitkolta volt s én kény-
szerítve lettem megelőzni őt azok közlésében. 

Azt is legyen szíves tudomásul venni Révész, hogy 
egész őszinteséggel és szokott nyíltságommal szólva, hatá-
rozottan jeles és képzett historikusnak tartom s csupán 
azt az egyet nem vagyok hajlandó elismerni benne, a mit 
úgy magamnál, mint másoknál egyiránt tagadok: a csalat-
kozhatatlanságot. 

Végül dr. Kovács Ödönnel folytatott egykori vitámra 
vonatkozólag bátran mondhatnám azt is, hogy öt év alatt 
bőséges alkalma lehet bárkinek egy s más személyiségről 
táplált véleményén módosítnia. Ámde csak arra a köz-
mondásra hivatkozom, hogy »a ki haragszik, annak nincs 
igaza<. Én akkor haragudtam; — Révész most haragszik. 

Tisza-Földvár. Zoványi JenŐ. 

N E K R O L O G . 

Pap Kováes Sándor. 
1827—1894 

Az újesztendő néma bánatban találta a veszprémi 
egyházmegye papi testületéi. Alig kezdett hegedni a sajgó 
seb, melyet boldog emlékű Csonka Ferenc esperes halála 
okozott, ismét felszakadozott az. midőn utóda Pap Kovács 
Sándor három évi esperessége után 1894. nov. 3-án.elköl-
tözött örökkévalóságba, itt hagyván szeretteinek, családjá-
nak. híveinek, lelkész- és hivataltársainak a mély bánatot s 
az utána vágyakozásnak elenyészhetetlen érzetét. Hogy mi 
volt Pap K. Sándor családjának, egyházának, egyházmegyé-
jének, barátjainak és a társadalomnak, azt csak azok érzik 
és tudják, a kik ép oly lángoló szeretettel, mély érzelem-
mel és fogékonysággal bírnak minden magasztos iránt, 
mint ő, ki életének 45 éves lelkészi működésének min-
den pillanatát a szó legnemesebb értelmében a közjónak 
szentelte. 

Élete a legfenségesebb elvnek: a jó Istenben való 
rendíthetetlen bizalomnak, igazságnak, hűségnek és szere-
tetnek vala szentelve. A mily erős volt jellemében a szilárd-
ság, a határozottság, ép oly kimeríthetetlen volt szivében 
a részvét, szeretet és gyöngédség is. Azért paptársai őt 
igazán becsülték és szerették. A veszprémi egyházmegye 
tanítói pedig a szó valódi értelmében rajongásig vonzód-
tak hozzá, mint ki jeles paedagog, igazságos felügyelő, 
bölcs kormányzó volt és személyesen ismervén minden 
tanítót és munkálkodását: erkölcsileg jutalmazta, bátorí-
totta és biztatta őket a nevelés nagy és fontos munkájá-
ban. A veszprémi ev. ref. egyházmegye büszkén is mutat-
hat tanítói karára: mert ez magasztos hivatásának teljes 
magaslatán áll. 

Pap K. Sándor Várpalotán született 1827. február 
21-én, iparos nemes szüléktől. Itt végezte elemi iskoláit s 
a három alsó gimn. osztályt : a többit a pápai főiskolában, 
a theol. utolsó tanév kivételével, melyet a közbejött forra-
dalom miatt nyilvánosan nem hallgathatván, nagybátyja 
Pap István esperes mellett Fámoson kápláni tisztet is 
végezve, készült el rá és tette le a vizsgát. Pápán élénk 
értelme és ernyedetlen szorgalmánál fogva kedvelt tanít-
ványa volt Tarczy Lajosnak, ki akkor a hégeli bölcsele-
tet tanította. Azon időben Baich nevű úri családnak három 
fitagja jött Pápára tanulni: Lázár,)Miklós és Efraim. Lázár 



épen a bölcsészetre. Ennek előkészítését Tarcey, Pap Sán-
dorra bízta. Nehéz feladat volt ez; mert a tanítvány nem 
tudott magyarul, az instructor pedig nem tudott németül. 
De az erős akarat minden akadályon győzedelmet arat. 
A közönségesnél fokozottabb munka azt eredményezte, 
hogy míg egyrészről a rábizottakban hiven eljárt, a mellett 
megtanult németül s a philosoph gondolkozásmód annyira 
sajátja lett, hogy ő későbbi élet folyama alatt mindent 
emelkedett szellemmel mérlegelt és jellemében épen azért 
tiszteletre méltó volt. 

Tanulótársa, benső barátja és rokona volt szeretve 
tisztelt püspökünknek, főt. Pap Gábor úrnak. Kápláni 
ideje nagyobb részét ennek nagytudományú és szelid 
édes apja mellett Vámoson töltötte. 

Rendes lelkészszé lett 1852-ben Balaton-Udvariban. 
Innen 1854. novemberben Balaton-Henyébe hivatott. Itteni 
lelkészkedése utolsó évében 1864-ben történt, hogy a zala-
megyei intelligentia, az alföldi szűkölködők javára, szava-
lattal, hangversenynyel, sorsjátékkal összekötött ünnepélyt 
rendezett, melyen a megnyitó beszéd tartására ő kéretett 
fel. E megtisztető megbízatásnak az anyagi segélyezést 
nagyban elősegítő hatalmas beszéddel tett eleget. 1864-ben 
a fehérmegyei Iszka-Szmt-GyÖrgyre hivatott lelkészül és 
ez idő óta halála napjáig, tehát 20 évig itt végezte a 
munkát, mely reá bízatott: végez'e hiven, nem lan-
kadva az utolsó pillanatig. A munkának terhét hordozta, 
mint a Krisztusnak jó vitéze. Legeltette az Istennek sere 
gét. gondot viselvén arról, nem kényszerítésből, hanem 
örömest, nem tekintvén éktelenül a nyereségre, hanem 
kész indulattal. Voltak is, kik méltányolták munkáját, de 
voltak felforgatók, izgatók, kik a megboldogult utolsó pár 
évét megkeserítették, az unitárizmus karjaiba akarván terelni 
egyháza híveit. De Isten vele volt hű szolgájával s még 
életében visszatérítette az elszakadtakat, megtudván győzni 
az eltévedetteket törekvé-ük káros és szerencsétlen vol-
táról A veszprémi egyházmegye bizalma 1868. óta fel-
karolta őt s előbb aljegyzővé, majd 1874-ben főjegyzővé 
és tanácsbiróvá választotta majdnem egyhangúlag. Fontos 
és komoly ügyekben véleményadással bízta meg. így töb-
bek között az 1881/82. évi zsinatot előkészítő munkálatra 
javaslatkészítéssel. Az egyházkerületi gyűléseken is 1861. 
óta három év kivételével folyvást képviselője volt a vesz-
prémi ref. egyházmegyének. 

Fördős Lajos és Szász Károly által szerkesztett papi 
dolgozatokban jelentek meg a lelkészi hivatal körébe vágó 
munkálatai; régebben a Ballagi Prot. Egyh. és Isk. Lapjá-
ban különféle levelezései; újabban a Pereszlényi közlönyé-
ben és a jelenleg Németh István által szerkesztett »Dunán-
túli Prot. Lap«-ban jelentek meg tartalmas munkái. 

Mint esperes, vezérelvül választotta az apostol sza-
vait: »Semmivel sem gondolok, az én életem is nekem 
nem drága, f csak hogy elvégezhessem a munkát, melyet 
vettem az Úrtól!* S az a nagy munka, melyet az egy-
házak látogatása alkalmával s azok szellemi és anyagi 
ügyeinek ellátásában kifejtett, a lelkét gyötrő aggodalmak, 
hogy az egykor oly gazdag és viruló veszprémi reform, 
egyházmegye gyülekezetei a természeti csapások súlya 
alatt összeroskadnak: megtörték testi erejét. S ő valóban 
úgy esett el. zászlóval kezében, mint a kappeli hős, szíven 
találva; mert szíve, az egyházai szomorú sorsa feletti 
aggodalomban és az ezekért való őszinte harcban szaka-
dott meg. 

Családi életét Isten négy élő gyermekkel áldotta meg, 
kiket gondosan nevelt. Dezső, bérhidai körjegyző, Sándor, 
budapesti vasúti tisztviselő, Janka és Szeréna hajadonok 
s bus özvegye Sipos Johanna őrzik kegyelettel áldott 
emlékezetét, 

Jó Istenünk! Jutalmazd meg azt a sok jót, szépet 
és hasznosat, mit a megboldogult egész áldásteljes élete 
folyama alatt családja, hivei és embertársai között szét-
árasztott. Add, hogy lelkesítsen minket az ő nemes pél-
dája, tartson össze szeretete, buzdítson soha nem lankadó 
áldozatkészsége és önzetlensége. Add. hogy legyen áldás 
hamvain, legyen könnyű felette a hant, mely a család, 
az egyházi és polgári község, a tiszttársak és barátok 
könnyeitől ázott. Oh irgalom Istene! küldj mennyei vigaszt 
mély bánatba merült özvegyének, gyermekeinek, rokonai-
nak, tiszttársainak. Adj erőt mindnyájunknak a fájdalmak 
között. Vigasztald meg a gyülekezetet, mely a boldogult-
ban igazi lelki atyját siratja. Add, béke és egyetértés honol-
janak ennek kebelében, hogy ez oly dicső és oly boldog 
legyen, mint azt megdicsőült lelkészük szelleme óhajtotta. 
Amen. 

Veszprém. Demjén Márton, 
reform, lelkész. 

I R O D A L O M . 

** A polgári házasság ismertetése. Az értelmes 
magyar nép számára írta Nagy Lajos konyári ev. ref. 
lelkész. Budapest, 1894. Hornyánszky nyomása, terje-
delme 15 lap. ára 8 kr. szerző sajátja. — A polgári 
házasságot s vele kapcsolatban az állami anyakönyv-
vezetést és a vegyes vallású szülőktől származandó gyer-
mekek vallási hovatartozását a mult évi három vallás-
ügyi törvény alapján népies modorban, kérdések és fele-
letek alakjában ügyesen és jóindulattal ismertető, kor-
szerű és hézagpótló füzetke, melynek terjesztését a nép 
között több lelkipásztori és valláserkölcsi tekintet sürgő-
sen ajánlja. 

** »A magyar nemzet története« című Szalay-
Baróti-féle füzetes vállalatból, most jelent meg a 6. füzet. 
Ebben bevégződik >A fejedelmek kora« c. szakasz és meg-
kezdődik az Árpádházból való királyok korának tárgya-
lása. Ehhez a füzethez is külön műmelléklet van csatolva: 
Szt. István palástjának rajza, melyet Ipolyi A. »A magyar 
szt. korona története és műleírása* című műve nyomán 
Tull Ödön készített. Igen szépek a szövegbe nyomott nagy-
számú illusztrációk is. A szövegről is teljes elismeréssel 
nyilatkozhatunk, és ismételhetjük, hogy a Szalay-Baróti-
féle történelem valóban megérdemli, hogy helyet találjon 
minden magyar ember könyves-polcán. Az egész mű körül-
belül 65 füzetre van tervezve. Minden hó 1-én és 15-én 
egy-egy füzet jelenik meg, melynek ára 30 kr. Előfizet-
hetni negyedévre (6 füzet) 1 frt 80 krjával. Az előfize-
tési díjak a kiadóhivatalba (Lampel R. könyvkereskedése, 
Andrássy-út 21. sz. a.) küldendők. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy munkának legújabb (28-iJc) füzete egy 
igen érdekes illusztrációt hoz. Az 1849-iki magyar címert, 
a melyet a demonizálás után állapított meg a debreceni 
országgyűlés. A címerpajzs a régi: a négy folyó, a három 
hatalommal. De a uorona hiányzik róla. E helyett egy 
koszorú van, a koszorún áthúzva egy kardpenge. Április 
14-ike után ez a korona nélküli címer volt használatban 
az államépületeken, a honvédségnél, szóval mindenütt, a 
hová a forradalmi kormány hatalma elért. A füzet többi 
érdekes képei a következők: A Tömösi szoros Leonidása. 
Olajnyomatú színes képmelléklet. Damjanich mint osztrák 



tiszt. Részlet az alvidéki harcokból. A függetlenségi nyilat-
kozat után. Szerviánusok átkelése a Dunán. István nádor 
menekülése. Gúnykép. Lamberg holttestét az utcán hur-
colja a nép. Lamberg megöletése a pesti hajóbidon 1848. 
szeptember 28-án, honvédelmi bizottmány. Kossuth fegy-
verre szólítja Cegléd népét. Sukorói ütközet 1848. szep-
tember 29. 

** Theologiai Ismeretek Tára című becses tu-
dományos theologiai munkából, melyet Antal Géza, Révész 
Kálmán és Tüdős István közreműködésével Zoványi Jenő 
szerkeszt, megjelent az I-sö kötet, mely 3 frt 25 krért külön 
is kapható a szerkesztőnél Tiszaföldvárott és Gibbon A. 
könyvkereskedőnél Kolozsvárott. 

** Gyász- és sírbeszédek. Csáki István, jelenben 
mohácsi segéd-lel késznek a mult évben Omoravicán ki-
adott »Gyász- és sírbeszédek« című munkája második 
kiadást ért, melynek ára mint az első kiadásé volt, 1 frt, 
IV. osztályú és segédlelkészeknek 80 kr.. portó 10 kr. 
Megrendelhető szerzőnél. Szerző egyszersmind tudatja a 
II. kötet eddigi előfizetőivel, hogy a munka március hóban 
küldetik szét. 

** A szenvedés történetének főbb alakjai. Húsz 
böjti tanítás, németből átdolgozta Nagy Lajos dabronvi 
evang. segéd-lelkész. Pápa, 1894. terjedelme 128 kis 
8-adrét lap, ára 1 frt, kapható Budapesten, Kókai Lajos 
könyvkereskedésében. — A sokat dolgozó, talán túlságosan 
is termékeny szerzőnek jó német vázlatokból készített kissé 
elsietett munkája. Elsietett, mert a hálás thémák nincse-
nek gondosan, részletesen kidolgozva: mondhatnám, csak 
darabosan, nagyolva vannak a közönség elé dobva. A 
prédikációban pedig nem a színtelen általánosságok, hanem 
a kidolgozott, színes, közvetlen részletek hatásosak és 
építők. A 20 tanítás közül 15 »vázlat után* készült, öt 
pedig teljesen kidolgozott beszédből szabadon van átfor-
dítva. A szenvedés történetének főbb alakjai közül öt be-
szédben az áruló Júdás, kilencben maga a Megváltó, 
egyben Kajafás, egyben Heródes, egyben Pilátus, egyben 
a Pilátus felesége, s egyben a Krisztust megtagadó Péter-
alakja van bemutatva. Az erős csontvázakra kissé silány, 
satnya izomzat került. A fordított beszédekben azonban 
több a hús és a vér. Stylus tekintetében több jót mond-
hatunk a beszédekről. Általában folyékony, könnyed nyel-
vezet jellemzi őket. Csak itt-ott üti meg fülünket egy-egy 
idegenszerű kifejezés, pl. mikor Jézusnak a keresztfán 
mondott szavait következetesen >Krisztus keresztszavád-
nak mondja. 

** Kérelem a nt. lelkészi karhoz. Dacára, hogy 
a nt. szerkesztők immár jelezték a »Kalászok az életnek 
kenyeréhez® című folyóirat megszüntetését, elvétve mégis 
küldenek innen is, onnan is előfizetési pénzt a pártolás 
hiánya miatt megszűnt vállalatra. Midőn e körülményt 
ismételten felemlítenénk, ugyancsak e megszűnt folyóirat 
hátralékosait tisztelettel s e helyen harmadszor kérjük, 
hogy az amúgy is jelentékeny veszteséggel járt vállalatnak 
mintegy 200 frtra rúgó hátralékát beküldeni kegyesked-
jenek. Mi a megígért füzet- és ívszámot mindezeknek 
dacára pontosan megküldtük s az írókat tisztességesen 

honoráltuk; a hátralékosokon tehát a sor, hogy okmánvi-
lag bizonyítható megrendelésük következményét: a fize-
tést, hasonlóképen teljesítsék. Tisztelettel a »Kalászok< 
kiadóhivatala. 

E G Y H Á Z . 

A ref. ifjúsági egyesület felolvasó és zeneestélye 
f. hó 17-én az evang. egyház Deák-téri dísztermében 
nagyszámú és díszes közönség jelenlétében folyt le. Az 
estély gazdag programmja következő volt: 1. a) Erkel 
Ferenc: Szózat, b) Mendelssohn: A vadász búcsúja az 
erdőtől. Előadj cl CIZ első magyar vadászkürtös club négy 
tagja. 2. Kakukdal. Énekli Barna Valéria kisasszony, 
zongorán kiséri ifj. Tóth József joghallgató. 3. Rigoletto. 
Concert-paraphrase, Liszt Ferenctől. Zongorán előadja 
Sztankovics István. 4. Haldokló mellett. Irta: Tompa Mihály. 
Szavalja Gegus Dániel hivatalnok. 5. »Csárdai jelenetek* 
Hubay Jenőtől. Hegedűn előadja Farkas János zenetanár. 
Zongorán kiséri Szántó Tivadar zongoraművész. 6. Nővé-
rek. Elbeszélés. Irta és felolvassa Szabó Aladár. 7. Brahms: 
Magyar táncok. Zongorán négy kézre előadják: Sztanko-
vics István és Kasics Ozmán. 

A gyülekezetek köréből. Felcsuthról írják : Mult 
év advent 4-ik vasárnapján avattuk fel két új harangun-
kat, miket 208 frt árban ifj. Hőnig Frigyes aradi harang-
öntő készített. Velők minden tekintetben meg vagyunk 
elégedve. Megemlítésre méltó az is, hogy a rendeléstől 
három hét múlva készen voltak harangjaink. A vallásos 
estélyeken a még mindig nagy számmal megjelenő közön-
ségtől a lelkész 25 frt 23 kr adományt gyűjtött az iskolás-
gyermekek részére, mely összegen nekik karácsonyi aján-
dékot vettek. Templomépítésünk ügye már annyira elő-
haladt, hogy tavaszszal az építést Isten segélyével meg-
kezdjük. 

Orgonahangverseny volt január 19-én a Kálvin-
téri templomban. Szépszámú és díszes közönség hallgatta 
végig templomi ünnepélyes csendben a programm egyes 
számait. Az orgonán több ízben Morascher Hugó, a zene-
akadémia volt növendéke játszott nagy virtuozitással. 
Plotényi Nándor hegedűművész sok bensőséggel és kiváló 
felfogással remekelt. Játékát, valamint a Somogyiné-Berger 
Karola asszony két közepes sikerű énekét Szotyori Nagy 
Károly kisérte a nála szokásos finomsággal és szabatos-
sággal. 

Egyházi aranykönyv. Bahnaz- Újvároson a na-
pokban elhunyt Tóth Andrásné polgárasszony, egy nemes 
gondolkozású, egyházias nő, mintegy 80 ezer forintnyi 
vagyonát egyházi és iskolai célokra a balmaz-újvárosi 
magyar ref. egyházközségnek hagyományozta. Áldás em-
lékére ! 

Az uj kormány egyház- és kultur-politikája 
a következő szűkszavú nyilatkozatban nyert kifejezést a 
kormányelnök január 19-én elmondott programmbeszéd-
jében. >Mint örökösei és követői a lelépett kormány pro-



grammjának, fentartjuk irányát, fentartjuk elveit; első 
sorban a már szentesített három egyházpolitikai törvény 
teljtartalmú végrehajtását a törvényekben megállapított 
időben tartjuk kötelességünknek. Ezt eszközölni is fogjuk 
oly módon, hogy az egyes hitfelekezetek érdekeinek és 
érzelmeinek megsértése lehetőleg elkerültessék. Kijelentjük, 
hogy a vallás szabad gyakorlatáról és a zsidó vallás 
recepciójáról szóló eddig elintézetlen két egyházpolitikai 
törvényjavaslatban foglalt alapelvek integritásához ragasz-
kodunk, Azonkívül kötelességének ismeri a kormány, hogy 
a kath. autonómia és a kongrua rendezésének kérdésé-
ben is a megoldás sikerét biztosító lépéseket megtegye. 
Különös gondja lesz a kormánynak helyes közoktatási 
politika megállapítására. A középiskolai és a népiskolai 
oktatás terén a javulást nem a rendszer gyökeres meg-
változtatásától várjuk, mint inkább a tanár- és tanító-
képzés helyes reformjával véljük elérni*. — A programm 
bővebb kifejtése január 24-ikén várható, a mikor a vallás-
és közoktatási minisztérium költségvetését tárgyalni kezdi 
a képviselőház. 

* Grófi apácák. A budai Sacre Coeur apáca-
szerzet zárdájában a mult betekben három noviciát szen-
teltek föl apácává, a kik grófi koronát tettek le azért, 
hogy fölvehessék az apácák fehér fátyolát. A rend eme 
három legifjabb tagja gróf Esterházy Marianne, gr. Pálffy 
Mary és gróf Mikes Mária. 

I S K O L A . 

Millenniumi diákkongresszus. A magyar diák-
szövetség elhatározta, hogy a millennium alkalmából Puszta-
szeren tartja meg az évi kongresszusát. A részletek meg-
állapítása végett a budapesti egyetemi kör Burg Kornél 
alelnököt küldte ki Kecsemétre, hogy az ottani jogaka-
démia ifjúságával érintkezésbe lépjen. A vasárnap délután 
megtartott ifjúsági gyűlés, melyen dr. Kovács Pál jogaka-
démiai igazgató elnökölt, a következő határozatot hozta. 
Pusztaszeren, az Árpád-halmon a magyar ifjúság egy 
monumentális emlékoszlopot emeltet s ennek leleplezése-
kor egy alkalmi ódát és egy ünnepi dalt adnak elő, a 
melyekre pályázatot a magyar diák-szövetség legközelebb 
ki fogja hirdetni. Az ifjúság továbbá összeköttetésbe lép 
a magyar atlétikai klubbal az iránt, hogy a klub ugyan-
ekkor díszversen veket rendezzen Pusztaszeren. Tervbe van 
véve nagy díszebéd sátrak alatt s utána a nép-mulatság, 
népjátékokkal és nemzeti tánccal. A költségek fedezésére 
az összes főiskolákat fölszólítják: a budapesti egyetemi 
ifjúság mulatságokat rendez a cél javára. Kecskemét város 
20.000 frtot szavazott meg e célra s tavaszszal népmulat-
ságot rendez, melynek jövedelmét szintén erre fordítja. 
Az országos gyűjtést Sándor István és Hankovszky Zoltán 
kecskeméti joghallgatók rendezik. Az egyetemi kör leg-
közelebb érintkezésbe lép a millenniumi ünnepségek ren-
dezőségével, hogy a diákkongresszus programmja a Puszta-
szeren tartandó más ünnepségek sorrendjéhez illeszkedjék. 

A budapesti népoktatási kör választmányi ülést 
tartott az Akadémia épületében. A pénztári jelentés szerint 
a feloszlott Központi népoktatási körtől alapítványként fen-
maradt 2226 frt 70 kr. A titkár jelenti, hogy a vasárnapi 
oktatást az idén is rendesen megtartották, de nem nagy 
eredménynyel, a mennyiben a hallgatók száma igen meg-

fogyott. György Aladár erre megjegyezte, hogy az ilyen 
előadásokat nem is az iskolákban kellene tartani, a hová 
a felnőttek talán röstelnek eljárni, hanem a nép saját 
helyein, egyesületeiben, sőt, ha kell, a korcsmában is. 
Rakovszky elnök szerint csak alkalmas egyesületet kellene 
találni a tanításra. Az üzleti tanfolyamot sok nő hallgatja 
s kevés férfi, úgy. hogy a férfiaknak szánt oktatást meg 
kellett szüntetni s a nagyon látogatott női tanfolyamot 
ketté osztani. Végül a kör 25 éves jubileumának előké-
szítéséről szóló jelentést tárgyalták. 

A felvidéki magyar közművelődési egyesület 
45.085 frt kiadást vett föl az 1895. évi költségelőirány-
zatába. Ez összegből 28.602 frtot szánt kisdedóvoi főn-
tartására, 2020 frtot idegen kisdedóvók segítésére, 2150 
forintot, magyar tannyelvű felvidéki iskolák gyámolítására, 
3000 frtot a magyar nyelv tanítása körül érdemeket szer-
zett tanítók jutalmazására, 1000 frtot imádságos és éne-
kes könyvek beszerzésére, 1000 frtot a felvidéki magyar 
lapok szubvencionálására, 1000 frtot falusi magyar fiatal-
sági olvasókörökre, 3181 frtot a verebélyi magyar kisded-
óvó fölépítésére. 1000 frtot a két felvidéki szinikerület 
segítésére, 2645 forintot a személyi, dologi és igazgatási 
költségek fedezésére. Ez a költségvetés tiszta képét nyújtja 
a derék egyesület sokoldalú működésének. 

A millennáris népiskolák ügyében szomorú 
hírt közöl a M-— g. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium már a mult évben kiválasztotta azt a négyszáz 
községet, a hol az állami elemi népiskolák a millennium 
emlékére 1895. szept. első napján megnyitandók lesznek. 
A tan felügyelőségekhez kibocsáttattak a rendeletek a tár-
gyalások mielőbbi megkezdése céljából, hogy a millennium 
éve készen találja az iskolákat.. És ime most, mikor a 
tanfelügyelők a tárgyalásokat már megkezdették, a kibo-
csátott rendeletek dementáltattak azon oknál fogva, hogy 
nincs a kormány azon helyzetben, hogy ez ujabb intéz-
mények költségeit jelenben fedezhesse. — Egyes naiv lelkek 
aztán mégis az összes népiskolák államosításáról ábrán-
doznak! 

A Magyar Paedagogiai Társaság január 19-én 
a tagok élénk érdeklődése mellett tartotta az akadémiá-
ban évi nagygyűlését. Dr. Heinrich Gusztáv elnök rövid 
megnyitó beszéde után dr. Hóman Ottó olvasta föl a 
középiskolai tanárképzésről szóló értekezését. A rövid fel-
olvasás ismerteti a magyarországi tanárképzés állapotát, 
érinti a külföldi, nevezetesen a németországi, németalföldi, 
franciaországi viszonyokat s végül néhány pontban javas-
latot tesz a mi tanárképzésünk tekintetében. Javaslatai az 
egyetemi szervezet reformját, továbbá az internátus kér-
dését nem teszi szóvá, egyszóval óvatos kézzel nyul a 
»darázsfészekhez*, melyhez pedig előbb-utóbb hozzá kell 
majd nyúlni. Az értekezés egész terjedelmében a társaság 
folyóiratában fog megjelenni. Majd dr. Badics Ferenc titkár 
olvasta föl jelentését a társaság mult évi működéséről, 
örvendetes gyarapodást jelző adatokkal, melyekből kiemel-
jük. hogy a társaság a mult évben teljesen befejezte a 
szervezkedő munkálatot; van 12 tiszteleti, 15 alapító, 
100 rendes és közel 600 külső tagja. A társaság a mult 
évben kilenc ülést tartott, melyeken 15, nagyrészt napi-
renden lévő kérdésekről tartottak fölolvasásokat. A társa-
ság évi bevétele 2602 frt volt; az akadémia 300. a közokt. 
miniszter 500 frt segélylvel járult a társ. folyóiratának 
kiadásához, melyet most a Franklin-társulat vett át. A jövő 
évi költségirányzat elfogadása után a lelépő tisztikart újra 
megválasztották, csak két új név került bele: dr. Hegedűs 



Istváné, ki Pauer Imre helyébe alelnöknek és dr. Demeczky 
Mihályé, kit a gimn. igazgatóvá lett dr. Badics F. lemon-
dása után titkárrá választottak. Ez utóbbinak eddigi buzgó 
működéseért György Aladár indítványára jegyzőkönyvi kö-
szönetet mondva, a gyűlés véget ért. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Terhes Pál. Mély megilletődéssel vettük és kö-
zöljük a következő gyászjelentést. Özvegy Terhes Palné 
szül. Szabó Emma, gyermekei: Samu és Ilona; Orbán 
.lózsefné szül. Terhes Bózsa férjével és gyermekeivel; 
Terhes .Johanna; Debreczeni Bertalanné szül. Terhes Lilla 
férjével és gyermekeivel; özv. Fodor Gyuláné szül. Terhes 
Ilona gyermekeivel; Osváth Bertalan, Osváth Zoltán. Osváth 
Hermina, Osváth Erzsébet'; özv. Turóczy Józsefné szül. 
Szabó Terézia; dr. Szabó Samu nejével s gyermekeivel, 
úgy a magok, mint a számos rokonság nevében is fájda-
lomtól megtört szívvel jelentik a forrón szeretett férjnek 
és atyának, a jó testvér, nagybátya s felejthetetlen sógor-
nak és szerető rokonnak: Terhes Pál rimaszombati ev. 
ref. lelkész, a gömöri ev. ref. egyházmegye egyházi tanács-
birájának, folyó év január hó 18-án este 8 órakor, éle-
tének 51-ik, legboldogabb házasságának 16-ik, lelkészsé-
gének 23-ik évében, rövid szenvedés után történt gyászos 
elhunytát. A boldogult hült tetemei folyó hó 20-án d. u. 
3 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartásai szerint 
a rimaszombati sírkertben elhelyeztetni. Pimaszombat, 
1895. január hó 19-én. Áldás és béke kihűlt poraira! — 
A köztiszteletben állott lelkész impozáns temetése vasár-
nap óriási közönség jelenlétében ment végbe. A reform, 
énekkar gyászdala után Ruszkay Gyula jánosi-i lelkész 
mondott megható imát és szép beszédet, mely után a 
rimaszombati dalárda énekelt; a sírnál meg Vattay László 
rimaszéesi lelkész búcsúztatta el a közszeretetben állott 
pályatársat, kinek hirtelen halála széles körben keltett 
őszinte részvétet. 

f S. J. Seeley, az újkori történelem tanára a cam-
bridge-i egyetemen, január 17-én 60 éves korában Cam-
bridgeben elhunyt. Elsőrendű tudós és történész hirében 
állott. Egyházi téren irodalmilag tüntette ki magát. Ő írta 
és adta ki 1865-ben névtelenül az »Ecce Homo* című 
híres könyvet, mely Krisztus életét racionalista szellemben, 
az emberfeletti elem teljes elvetésével tárgyalja, s mely hivő 
körökben és orthodox theologusok között nagy visszatet-
szést keltett. Hasonló fogadtatásban részesült »Natural Reli-
gion« című vallásbölcsészeti munkája, mely pantheisztikus 
szellemben, de nagy tudással van írva. Mint történész azon-
ban nagy tiszteletben állott. Leghíresebb műve e téren: 
»Expansion of England«, melyben Anglia újkori történetét 
s különösen gyarmatügyi fejlődését írta meg nagy alapos-
sággal. Híres mondása: Anglia bámulatos gyorsasággal meg-
hódította és benépesítette a félvilágot, további feladata: 
birtokait megtartani és öntudatosan fejleszteni! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Prussinszky Pál, a kisújszállási 
főgimnázium igazgatója, f. hó 12-én a budapesti tudo-
mányos egyetem bölcsészeti karától a történelmi tudomá-
nyok tudorává avattatott. Gratulálunk e jeles protestáns 
tanerő tudományos előhaladásához! — A király személye 
körüli miniszterré báró Jósika Samu neveztetett ki, a ki-
vel a Bánffy-kabinet teljessé lett. — A hivatalos lap köz-
lése szerint PulsJrp Ágost vallás- és közoktatásügyi állam-
titkár lemondott és lemondása elfogadtatott: utódjául Zsi-
linszky Mihály főispánt és Csiky Kálmán műegyetemi 
tanárt emlegetik. Az új államtitkárnak a fennálló gyakor-
lat szerint protestánsnak kell lennie. 

* Az új kultuszminiszter beköszöntője. Wlasnch 
Gyula vallás- és közoktatási miniszter f. hó 16-án fogadta 
minisztériuma személyzetének tisztelgését. Az üdvözlő beszé-
det Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos mondta. Wlassich 
válaszában hangoztatta, hogy ámbár most közvetetlenül 
eszménye magasztos helyéről, az egyetemi tanszékről lép 
az általa sohasem keresett, felelősséggel teljes állásra: még 
sem érzi magát regrutának az adminisztráció terén, és 
biztosítja a tisztviselőket, hogy ő, a ki maga is a folyto-
nos munka küzdelmében töltötte napjait, igazsagos és mél-
tányos mérlegelője tud és akar lenni a becsületesen tel-
jesített munkának és a siker jutalmánál azt keresi, a kit 
ez valóban illet. Ebben a pillanatban ne várják tőle, hogy 
prograrnmot adjon. Ezt kötelességszerűleg a maga helyén, 
a parlamentben fogja megtenni. Ez alkalommal csak annyit 
hangoztat, hogy a magyar nemzeti kultura nagy művében 
leginkább azokon a kipróbált utakon fog járni, melyeket 
nagynevű elődei követtek. De főleg a legnagyobb buzga-
lommal fog arra törekedni, hogy az egyházakkal, feleke-
zeteikkel való érintkezésben a legnagyobb kíméletet tanú-
sítsa, soha olyant ne tegyen, a mi bármely felekezet jogos 
érzékenységét sértené. Igen természetes, hogy ott, a hol 
szükséges, az állami tekintély teljes erejének érvényesí-
tésétől sem szabad visszariadni. Végül megköszönte a 
szíves fogadást. 

* Szegény angolok. A múltkori kérdésemre, hogy 
miért kergették el a XVII. században a zsarnok s fana-
tikus pápista II. Jakabot, a »Religió« azt felelte, hogy 
azért, mert most meg megint kell az angoloknak a pápa 
s hivatkozik a »Budapesti Hirlap* egy cikkére, a mely 
statisztikai adatokkal igazolja, hogy az angolok közül na 
gyon sokan lettek pápistákká. Hát hiszen kérem, azt mi 
sohasem állítottuk, hogy az angolok mind okos emberek 
és mind igaz hívei a Krisztusnak. II. Jakab maga is apostata 
volt, s vele együtt a XVII. században is sokan húztak már 
a pápistasághoz, míg viszont ma sok pápista húz a Krisz-
tushoz s el is hagyja a pápista egyházat. De azért ne 
féltse az angolokat a »Religió«. Legalább addig ne féltse, 
míg ott a keresztyén hitélet virágzik, míg a bibliatársaság 
millió számra terjeszti a bibliát, míg ezer meg ezer egye-
sület hirdeti, hogy emberi tekintély előtt meg nem hajol 
s míg a bibliaolvasás, meg a Krisztus evangéliomának 
hirdetése általános szokás lesz Anglia sokféle protestáns 



egyházaiban. A kik a Krisztust szeretik, azok a pápa te-J 
kintéiye előtt meg nem hódolnak, s a szent coelibatus| 
erkölcsnemesítő (!) hatásai után nem óhajtoznak. Még egyet." 
Azt meg egyenes ráfogásnak nevezi :i »Religió*, hogy 
Simor és Haynald a pápa csalatkozhatlanságáról szóló tant 
nem tartották igaz tannak, keresztyén tannak. No ha an-
nak tartották, hát miért ellenezték még Rómában is. De 
hiszen, hogy a »Religió* azt, a mit Magyarországon 
minden művelt ember tud, hogy t. i. a magyar püspöki 
kar nagy része ellene volt a pápa csalatkozhatlanságáról 
szóló tannak, ráfogásnak meri nevezni: az engem arról 
győzött meg, hogy a »Religió® támaszaiból ugyan még 
Cranmer sem lesz sohasem. Hanem majd lesz másból. 
Azt ugyan Isten előtti megalázódással ismerjük el, hogy 
a magyar protestánsok nem mind bizonyságok a Krisz-
tus velünk való létére nézve, de hiszen éledünk már . . . 
Az Úr meg fog segíteni . . . Eljő az idő, hogy a magyar 
protestánsok nemcsak hirdetik az Urat, hanem követik is 
s a magyar protestantismusból világosság, irgalmasság, 
igazság és igazi keresztyén erkölcsi erő árad ki minden-
felé s ha majd egy nő sem lesz Magyarországban, a ki 
pártolja a coelibatust, bizony férfi sem lesz. Mi hát, a kik 
nemcsak protestánsok vagyunk, de a megfeszített és fel-
támadott Krisztusnak hívei is, tovább is szánjuk Önöket, 
mert úgy tettek, mint Betsaida és Korazin és nem tértek 
meg az Úrhoz, bár hallották az ő evangéliumát. Janus 
Pannonius. 

* Felvilágosításul a mult szám vezércikkének 
azon részére, mely az új házassági törvény 11. §. d) pont-
jára nézve tévedést vagy elnézést supponál; vagy pedig, 
ha ezek nem forognak fenn, nagyon lazának nyilvánítja 
azt, szükségesnek látom megjegyezni, hogy a szóbanforgó 
41. §. a) pontjának rendelkezése, hogy t. i. az egyik 
házastárs a másik házastárs oldalági rokonát minden 
akadály nélkül elveheti, épen nem valami tévedés vagy 
elnézés, annyival kevésbé »lazaság« eredménye, hanem 
teljesen megokolt öntudatos alkotás, a mint azt a törvény-
javaslat »különös indokolása« a 35. és 36. lapokon igen 
szépen kifejti a következőkben : »Míg azon benső családi 
viszony, melybe a házasságkötés által az egyik házastárs 
jut a másik házastárs egyenes ágbeli vér-rokonaival, eléggé 
igazolja házassági akadályi minőségét; arra, hogy ezen 
akadály az oldalági sógorokra is kiterjesztessék, elegendő 
ok nem forog fenn. Fennálló jogaink az oldalági sógorságot 
is bontó akadálynak minősítik ugyan, de alóla nehézség 
nélkül adnak felmentést. Ily akadály fentartásának csak 
akkor volna célja, ha fontos okok követelnék, hogy az 
ilyen viszonyban álló személyek között csak kivételes 
esetekben engedtessék meg a házasságkötés. A mi különösen 
az erkölcsi szempontokat s a házasélet tisztaságát illeti, 
e tekintetben kielégítő oltalmat nyújt a javaslat 23. §-a, 
míg ha figyelembe veszszük, hogy az oldalági sógorok 
rendszerint csak akkor kötnek egymással házasságot, ha 
azt családi tekintetek, vagy a korábbi házasságból szár-
mazott gyermekek nevelésének érdeke követelik, nem volna 
indokolható, hogy a javaslat ily házasságok létrejövetelét 
megnehezítse. A javaslattal e tekintetben teljesen egyező 
álláspontot foglalnak el az 1875. febr. 6-ik német biro-
dalmi törv. 33. §. 3. pontja; német javaslat 1236. §. 
3. pontja; 1874. dec. 24. svájci szöv. törv. 28. §. 2. pont.« 
így szól az indokolás, melynek ismerete nélkül — sze-
rintem — kissé bajos dolog a törvény egyes részleteit 
bírálat alá venni. Bév ész Kálmán. 

Í 10/1895- Pályázat tanári állásokra. 
A székely udvarhelyi ev. ref. kollégium főgimnáziumá-

éhoz az erdélyi ev. ref. egyházkerületi közgyűlés által be-
töltendő két rendes tanári állásra pályázat nyittatik. 

Egyik tanszékkel a német-magyar nyelv, másikkal a 
latin-görög nyelv és irodalom tanítása van egybekötve. A 
német-magyar tanszékre előnye lesz annak, ki a francia 
nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat, tanítni képes. 

Mindenik tanszékkel évi 1^00 frt fizetés és 200 frt 
szálláspénz jár; továbbá három ízben 100 frt ötödéves 
szolgálati korpótlék élvezése van egybekötve. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányai-
kat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és had-
kötelezettségüket feltüntető s az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület igazgatótanácsához címzett folyamodványukat a 
sz.-udvarhelyi ev. ref. kollégium elöljáróságához f . évi 
február 20-ig adják be. 

Nem ev. ref. vallású pályázók folyamodványai nem 
vétetnek tekintetbe. 

A megválasztott tanárok a nem állami tanárok ré-
szére létesített nyugdíjintézet kötelezett tagjai és állomá-
sukat 1895. szeptember 1.-én kötelesek elfoglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsának 
Kolozsvárt, 1895. január 13-án tartott üléséből. 
Dr . Kolozsvári Sándor, Parádi Kálmán, 

elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

62/1895. Pályázat tanári állásra. 

Az államilag segélyezett zilahi ev. ref. kollégium fő-
gimnáziumához rendes tanári állásra pályázat nyittatik. 

Ezen tanszékkel a magyar-latin nyelv és irodalom 
vagy esetleg magyar-német nyelv és irodalom tanítása 
van egybekötve. 

Javadalma egyelőre évi 1000 frt és 200 frt lakás-
pénz; két ízben 100—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 okmányaikkal ellátott s az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsához címzett 
folyamodványukat a zilahi ev. ref. kollégium elöljárósá-
gához 1895. évi február hó 20-ig adják be. 

Csak evang. ref. egyének folyamodványai vétetnek 
figyelembe. 

A választott tanár a nem állami tanárok részére 
létesített országos nyugdíjintézet kötelezett tagja. 

Állomását az 1895. év szeptember 1-én tartozik el-
foglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsának 
Kolozsvárt, 1895 január 13-án tartott üléséből. 
Dr. Kolozsvári Sándor, 

elnök-helyettes 
Parádi Kálmán, 

tanügyi előadó. 

H0RNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Szerkesz lős íg : 
IX. kerület, JPipu-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkeresleedése (Akadémia 
bérháza,1, hová az elöfiz. és hirdet, di 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 : 0 frt. 

legyes szám ára 20 kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Az új kormány vallásügyi programmja. 

A vallásügy ú j minisztere a vallásügyi tá rca 
költségvetésének tárgyalásakor , j anuá r 24-én a 
kul tuszügyekben a következő programmszerű nyi-
latkozatokat tette. 

»Az elintézetlenül marad t két egyházpolitikai 
törvényjavaslatban lefektetett alapelvek integritásá-
hoz feltétlenül ragaszkodunk . . . De ha a kedélyek 
izgalmát, az annyira szükséges és kívánatos fe-
lekezeti békének érclekében és az országgyűlés 
másik t. házával a konfliktust megszünte thet jük 
oly módosításokkal, melyek az elvek integritását nem 
érintik, igen természetes, hogy végzetes politikai 
hibának tartanám a szavakhoz való merev ragasz-
kodást. (Elénk helyeslés jobbfelől. Derül tség és 
felkiáltások balfelől: Miért helyes?) Er re azt vála-
szolom a t. közbekiáltó képviselő uraknak , hogy 
azért, mert a kérdés mai fejlődési s tádiumában 
egészen céltévesztett a szavakhoz való merev ragasz-
kodás. Azt pedig remélem, sőt politikai repu-
tációm önérzetében el is várha tom mindenkitől , 
hogy feltegye rólam, ki ezen házban, ezen kér-
désekről már többször nyilatkoztam, hogy a lé-
nyeget feláldozni nem fogom.« 

Ez a nyilatkozat, mely lényegileg csak is-
métlése a miniszterelnök kijelentésének, határo-
zottan homályos. Ettől senki sem lesz okosabbá. 
Az már látszik, hogy a két javaslatban módo-
sítást terveznek, de azt Wlass ics ú r nem árul ta 
el. Föntar tássa l mondott nyilatkozatait föntartás-
sal és tar tózkodással fogadjuk mi is. Világosságot, 
több világosságot kérünk, mer t az ily homályos 
és burkolt beszédek nem képesek megnyugvást 
kelteni. Nekünk úgy tetszik, hogy itt bizonyos 
concessio lappang. Cui bono? azt még nem lehet 
tudni. A felekezetnélküliséget ejtik-e e l? vagy 
a zsidókat nem recip iá l ják? Lehe t ez is, lehet 
az is, lehet mind a kettő. S mi utána tehet jük, 
hogy egyikből sem lesz valami nagy b a j ; csak 

a fennen hirdetet t l iberalizmus fog egy kis csor-
bát szenvedni. 

A római kath. autonomia kérdésében ismét 
hallottuk a régi Ígéreteket s a régi nehézsége-
ket. A miniszter kész megadni az autonómiát , 
keretei t is megvonta, ta r ta lmáról azonban igen 
helyesen azt mondta, hogy »a kath. autonomia 
nem lehet oly bő tar ta lmú, mint a protes tánsa . 
Megígérte, hogy felterjesztést fog tenni ő felsé-
géhez, csak az i ránt nincs még tisztában, hogy 
a ha rmincas kongrua-bizot tság vagy a püspöki 
kar felfogásához csatlakozzék-e a kongresszusra 
nézve. Végül nyomatékosan kiemelte, hogy az 
autonomia első sorban a katholikusok ügye, mely-
ben nem lehet semmit oktrojálni, melyet először 
a kath. világban kell megérlelni, hol még min-
dig nagy az ellentét a világi elem és főpapság, 
a főpapság és az alpapság fölfogása között. 

Az autonomia kérdésének folytonos szere-
peltetése a kultuszpolitikai p rogrammokban m á r 
szinte unalmassá kezd válni. Nekünk úgy tet-
szik,. hogy a miniszterek ezzel egyfelől a világi 
kathol ikusokat édesgetik, másfelől meg a poli-
tikai ellenzéket csit í tgatják s végül az autonó-
miától félő főpapságot tar t ják vele sakkban. Ko-
moly egyházpoli t ikusnak tudnia kell, hogy teljes 
ta r ta lmú autonomia a romanizmusban dogmatikai 
lehetetlenség, politikailag pedig csak akkor szabad 
azt az ál lamnak megcsinálni, ha az illető felekezet 
állami e rede tű egyházi vagyonát visszaállamo-
sítja. Mi ugyan azt tart juk, hogy az államosítás 
ideje még nem érkezet t e l ; de mikor a római 
egyháznál igazi autonomia lesz, akkor ra a szeku-
lárizáció is meglesz. Ezek oly annyira összetar-
tozó dolgok, hogy csak egymással lehetségesek. 

A kongrua kérdéséről is nyilatkozott a minisz-
ter s ennek előkészítését is megígérte. Mihelyt 
ő felsége helybenhagyja a kisebb és nagyobb 
javadalmasok összeírására vonatkozó szabályza-
tot, a miniszter határozot tan igéri, hogy az össze-
írás i ránt intézkedni fog. — A miniszternek ez 



a nyi la tkozata , úgy látszik, hogy az alsó p a p s íg 
m e g n y e r é s é r e van s z á n v a ; ele mi azt h iszszük, 
hogy ez az e lkop ta to t t csa lé tek nem igen fog 
nagyobb vonzerő t gyakoro ln i az e lmérges í t e t t 
alsó papság ra . 

A min i sz t e rnek az á l t a l ános val lásügyi s a 
ké t k o n k r é t r óma i ka tb . egyház i kérelésben tet t 
ny i la tkoza ta r á n k azt a b e n y o m á s t teszi, hogy 
az ú j k o r m á n y val lásügyi po l i t iká ja a mega lku-
vás, m é g ped ig a római egyházza l való meg-
a l k u v á s t e r é r e lépett . H iába hangsú lyozza a p ro -
g r a m m b e s z é d az elvi f en t a r t á soka t , az előjelek 
azt m u t a t j á k , hogy nagyobb conces s iók ra lehe-
t ü n k e lkészülve. Az i n t r a n s i g e n s n e k h i rde t e t t 
l ibera l izmusból o p p o r t u n u s l ibe ra l i zmus lett, mely-
ben k le r iká l i s vonások is k e z d e n e k muta tkozn i . 

L e g e k l a t á n s a b b a n b izonyí t ja ezt az a ha tás , 
melye t a min i sz te r beszéde a k le r iká l i s s a j t ó r a 
tet t . A Rel igió pl. m i u t á n a min i sz te r nagy ügyes-
ségét és konc i l i áns m o d o r á t mé l t án feldicsér i , így 
fo ly ta t ja é s z r e v é t e l e i t : 

»A min i s z t e rnek t e r m é s z e t e s e n a ka tho l iku-
sok szá ja izé re is kel le t t va lami t m o n d a n i és ped ig 
olyat, a mi m i n d e n igaz ka tho l i kusnak , az tán olyat, 
a mi főleg a v i l ág iaknak és végül olyat, a mi 
kü lönösen a szükségge l küzdő a l p a p s á g n a k okvet -
lenül te tszik . S m e g kell val lani , hogy a minisz-
t e r a l e k e n y e r e z é s n e k ezt a h á r m a s m ó d j á t mes-
te r i ügyességge l kezel te . A kath . hi t k inyi la tkoz-
ta to t t t e r m é s z e t é r ő l s a kath . egyház sze rveze tének 
Is tentő l megál lap í to t t h i e r a r c h i á j á r ó l oly benső-
séggel , hogy ne m o n d j a m k e n e t e s s zavakka l szó-
nokolt , m i n t a k á r egy szak theo logus vagy zsinat i 
atya. A világi t öbbség dominác ió já t vá ró l a ikus 
közönség re az au tonomia i k o n g r e s s z u s e g y e n e s 
ö s szeh ívásának eszméjével , a k o n g r u a - r e n d e z é s t 
váró a l p a p s á g r a pedig, az össze í rás »ha tá rozo t t« 
ígére tével , l ega lább is ha t á rozo t t an m e g n y u g t a -
tólag, sőt b iz ta tó lag ha to t t a . 

Mi r e á n k a min i sz te r székfogla lója n e m te t t 
ily »ha t á rozo t t an megnyug ta tó , sőt biztató« ha tás t . 
E l i smer jük , hogy az ú j min isz te r »meglepő« ott-
honosságga l mozgot t széles k ö r ű t á r c á j á n a k úgy-
szólván m i n d e n ü g y k ö r é b e n s t e t sze tős igyekezet t 
lenni p rog rammbeszéc l j ében főkén t a r óma i ka th . 
felfogás kü lönböző á rnya la t a iva l szemben . De azt 
is kény t e l enek v a g y u n k megval lani , hogy beszéd-
j ében a l iberá l i s e lvek nagyon bá to r t a l anu l , meg-
tompí tva és sz ín te lenül é r v é n y e s ü l n e k ; p r o t e s t á n s 
egyházi szempontbó l ped ig s emmi olyat nem ta r -
t a lmaz ez az egyházpol i t ika i p r o g r a m m , a mi 
r á n k megnyug ta tó l ag , sőt b iz ta tó lag h a t n a . Meg-
lehet , hogy a p r o t e s t á n s o k n a k e m e s e m m i b e vé-
te le csak t ak t ika i fogás, csak te t szeni ak a r a s a 
római k a t h o l i k u s o k n a k és s z á n d é k o s ha l lga t á s 
ró lunk , k ike t sz ivében e lv t á r sa inak t a r t az ú j 

minisz ter . Nem v i t a tkozunk felette. De épen ezér t 
a nagy t a r t ó z k o d á s é r t kény te l enek vagyunk mi is 
egye lő re t a r t ózkodó á l lásban maradn i . 

Sa jnosan né lkü lözzük a min i sz te r p r o g r a m m -
beszédéből pl. azt az egyházpol i t ika i részt , melyet 
az előző k o r m á n y o k több ízben meg i smé te l t ek : 
az a u t o n o m egyházak k o n g r u a - r e n d e z é s é n e k em-
lí tését . Az előző k o r m á n y többszö r ígér te , hogy 
az 1848. évi XX. t.-c. i n t en t ió j ának szem előtt 
t a r t á s á v a l a prot . e g y h á z a k a t papi k o n g r u á j o k 
r e n d e z é s é b e n n a g y o b b m é r t é k ű ál lami clotatióval 
szándékoz ik megseg í t en i . Az ú j min i sz te r e r rő l 
te l jesen hal lgat . Már ped ig at tól a ko rmány tó l , 
mely többszö r hangoz ta t j a , hogy e lődje ö röksé -
gét s é r t e t l enü l átveszi , bizony e lvá r juk , hogy 
e lőd je sze l l emében némi mé l t ány lá sáu l az edd ig 
r e n d s z e r e s e n e lhanyago l t p r o t e s t á n s egyházaknak , 
k ü l ö n ö s e n a nemzet i k u l t u r a é r d e k é b e n ki fe j te t t 
á ldoza ta ik ra való tek in te tbő l , a kongrua renc lezés 
m u n k á j á b a n v é g r e - v a l a h á r a s eg í t s égök re legyen. 
A szükség le tek k i m u t a t á s á n a k össze í rása a val-
lásügyi k o r m á n y mul t évi fe lh ívása folytán a 
p r o t e s t á n s e g y h á z a k b a n o r szágsze r t e fo lyama tban 
van ; a csekély f izetésű le lkészek e p e d v e v á r j á k 
az ügy é r d e m l e g e s r e n d e z é s é t : csak a k o r m á n y , 
a l egh iva to t t abb tényező, ha l lga t . Ez a h i d e g mel-
lőzés bántó , sőt aggasz tó és s emmi e s e t r e sem 
biza lomger jesz tő . 

Váradi F. 

Válasz Czinke Istvánnak. 
Czinke István lelkésztársam a »Prot. Egvh. és Isk. Lap« 

mult számában súlyos vádat emel egyebek közt ellenem is. 
Én ugyanis a > IlajnaU mult évi 7. számában Fülöp József 
körmendi lelkész »Elmélkedés«-eit ismertetvén, röviden azt 
írtam, bogy ez elmélkedések kedves, ügyes, rövid biblia-
magyarázatok. Azt is kiemeltem, hogy a nyelvezet egy-
szerű és keresetlen. Nem hallgattam el azt sem, hogy 
Fülöp lelkésztársam exegesise sok helyen fogyatékos. Erre 
a 15—16 soros bírálatban több példát is idéztem. Végül 
ezt írtam: tekintettel e mii előnyeire, némely hibái dacára 
is ajánljuk a keresztyén családoknak, hogy ez elmélkedése-
ket vasárnap délutánonként olv isgassák. Ez utolsó mon-
datot Czinke lelkésztársam frázisnak vette, azért azt meg 
kell magyaráznom. Az én meggyőződésem szerint ugyanis 
lelkészeknek csak olyan prédikációs könyveket kellene 
venniök, a melyekben valami rendkívül gazdag hitélet 
nyilatkozik meg. (Ha a magyar prot. lelkészi kar annyira 
nem haragudnék rám, hát én adnék is ki ilyen prédiká-
ciós könyvet. Talmage, Bersier, Monod, Spurgeon, Gerock. 
Chysostomus János és oly hazai prédikátorok müveit adnám 
e prédikációs könyvben, a kik a biblia magyarázásában 
valami meglepő eredetiséget mutatnak föl. És azt monda-
nám a lelkésztársaknak: íme, ezeket szórói-szóra el nem 
mondhatjátok, hanem ezek alkalmasak arra, hogy meg-



elevenítsék, megtermékenyítsék, megvigasztalják, felüdítsék 
lelkeiteket és ezeknek azért igazán hasznát vehetitek. Hogy 
a prot. lelkészek haragusznak rám. azt a jelekből ítélve 
mondom. Már többször azért támadtak meg, mert rá 
mertem mutatni a bajokra; most azért támadtak meg, mert 
jóakaratot mertem mutatni.) Az olyan egyszerű prédikáció-
kat pedig, a melyekben bibliai hit nyilvánul, de semmi 
különös kiválóság sincs, hát azokat ajánlom a keresztyén 
családoknak, mert hiszen úgyis kevés a jó könyvünk. A 
mely prédikációk pedig egyszerűek, de bibliai hit sincs 
bennök, hát azokat nem ajánlom senkinek. E magyarázat-
ból megláthatja Czinke lelkésztársam, hogy én Fülöp prédi-
kációit egész öntudatosan és mindent mérlegelve ismertet-
tem. nemcsak azért, hogy ^letudjam* ezt is. És jegyezze 
meg magának Czinke lelkésztársam, hogy ha ő azt veti 
is oda valamely cikkében, hogy »Szabó Aladár a Hajnal-
ban nagyon nagy képtelenségeket mondott*, akkor is azt 
mondanám: * Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be«. 

Cz. azonban ínég többet tesz. Első személyben ugyan, 
de rám — illetve ránk — vonatkozólag mondja: >Hát 
ez baj. Hogy nem vagyunk lelkiismeretesek«. És mivel 
bizonyítja e még súlyosabb vádat ? Tán bebizonyítja, hogy 
Fülöp minden elmélkedése tele van hazugsággal, vagy 
hogy Fülöpnek semmi irói tehetsége nincs ? Nem; azt 
mondja: »Csak annyit mondok róla, hogy nem öt vár-
tuk."- A mire Fülöp azt felelheti, hogy ő nem is messiási, 
hanem kezdő irói igényekkel lépett fel. Én pedig azt fe-
lelem. hogy én sem XIII. Leót, sem Czinke lelkésztársa-
mat infallibilisnek el nem ismerem s kétségbe vonom azt 
a jogát, hogy ő nekem csak úgy per tangentem az ar-
comba dobja e szót: lelkiismeretlen s így egyenesen igaz-
talan lelkülettel vádoljon. Bizonyíték és alap nélküli vádját 
tehát ezennel visszautasítom. Hanem ha már benne va-
gyok, arról a furcsa gondolatról is szólok, a mely cikke 
végén található. Czinke lelkésztársam bibliamagyarázatokat 
akar a lelkészek számára tudós exegesis nélkül. No, kérem 
ezt nem lesz jó hangosan prédikálni, nehogy a nazaré-
nusok meghallják. Mert nem tudós exegesisre minden 
bibliás paraszt ember képes. Én megvallom, magam is 
szeretném, ha valami bibliamagyarázati segédkönyv ma-
gyar nyelven megjelenne Tudnám is a módját, mit kel-
lene e végből tenni. Hanem én azt hiszem, tudós — de 
ez alatt nem kell aztán hitetlent érteni, mert hivő tudósok 
is vannak, meg hitetlen tudatlanok is — exegesist kellene 
adni a gyakorlati életre való tekintettel Ez lenne: igazán 
áldás a leikészekre nézve. Hiszen a dolog oly világos. 
Tudós exegesist lehet adni tudósok vagy tudósokká lenni 
akarók részére, a melyekben aztán egy sereg szövegkri-
tikai, filologiai, izagogikai stb. kérdésre kell felelni. Nem 
ilyenről szólok. Hanem olyan bibliamagyarázati műről, a mely 
a szaktudománynyal szorgosan nem foglalkozó lelkészt is 
képesítené, hogy a bibliát minden tekintetben megértse és 
meg is tudja magyarázni. Vegyük pl. Lukács II, 1 —14. versét. 
Hát erről minden bibliás ember tud tartani épületes ma-
gyarázatot. A tisztán tudós exegeta pedig ölné magát azzai 
a kérdéssel, hogy került ez az elbeszélés a Lukács evan-

géliumába s miért nincs a Máté-éban, csűrné-csavarná a 
dolgot, mire aztán azzal végezné, hogy én ezt vagy azt 
a nézetet fogadom el. Az a magyarázó pedig, a milyet én 
gondolok, megmagyarázná a fejezetben található zsidó 
szavakat, leirná a napkeleti szokásokat, a mi a vendéglő-
ket illeti (felhasználva pl. SchneUer, de nem a volt pozsonyi 
Schneller, hanem egy Palasztinában élő lelkész leírásait 
s produkálna oly kitűnő képet, a müvet pl. Wallace Ben-
Hur című regényében produkál), azután szólna az angyal-
ról, a Maiak Jáhve-ről, Augustus császár népszámlálásairól, 
a Quirinus-kérdésről minél kevesebbet s azután utalna a 
fejezetben lévő építő elemekre, hogy az Isten a nagy 
császár intézkedését is, más hatalmasok cselekedeteit is 
felhasználja a maga céljai megvalósítására, hogy a Krisztus 
születése miként űzi el a bűn által okozott télelmet, hogy 
az a békesség, a mit a Krisztus hozott, nem tespedés stb. 
A mi a módját illeti, ezt kellene tenni. A prot. irodalmi tár-
saság legközelebbi közgyűlésén el kellene határozni, hogy 
egy könyvkiadási alapra gyűjtési indítson a társulat. Nem 
lehet kétség a felől, hogy most is találkoznék egy csomó 
Nádasdy, Rákóczy, Bethlen, a ki, ha többel nem iá, úgy 
10,000 frttal megnyitná a gyűjtést. És a sok gondnok, 
tanácsbiró követné majd. ki 1000. ki 500 frttal. A ki 
nem akarna adni. majd buzdítanák a lelkészek és espe-
resek s elmondanák nekik, hogy sok szép szóval nem 
lehet ám megmenteni a prot. egyházat. így az alap meg-
lenne s akkor aztán e bibliamagyarázatok is meglenné-
nek. A lelkészek kapnák olcsón e műveket s a kik az 
irodalmi társaság tagjai, még olcsóbban. Bizony még a 
művelt nők számára is lehetne valamit kiadni abból az 
alapból és még az irodalmi társaság is fellendülne. Mert, 
hogy valaki ma egy társaság tagja legyen, az nagyon 
unalmas sokakra nézve. De arra, hogy a prot. egyház 
irodalmi úton egy hatalmas akciót indítson, arra adnának 
sokan és ha a kabátos emberek cserben hagynák a jó 
ügyet, majd a kék dolmányosok helyrehoznák e bajt. 

De már tovább nem folytatom. Csak azt mondom 
még meg, hogy végig tekintve azon, a mit írtam, egy-
általában véve nem találtam oly haragos replikának és 
kíméletlen visszavágásnak, a milyenre az én óemberem 
biztatott. Úgy látszik az én Uram, a kegyelem Istene en-
gem nem rombolásra, hanem építésre hívott el. Hiába is; 
én nem tudok megharagudni azokra, a kik bántanak. De 
Czinke lelkésztársam lelkiismeretességemet vonta kétségbe, 
s azt nem hagyhattam annyiban. Én nem óhajtozom 
olyan dicséretek után, a milyenekben a múltkor Garzó 
Gyula, gyomai lelkész részesítette a budapesti theologiai 
tanárokat. Mert én jól tudom, hogy nagyon k^vés jót tet-
tünk s azért is Istent illeti a dicséret. De ha lelkiismeret-
lenséggel vádol valaki, akkor azt vissza kell utasítanom, 
mert ha e vádat magamon hagynám száradni, akkor azt 
ismerném el, hogy az Úr Lelke az én szivemet, nem táp-
lálja, s hogy az Ur Jézus egynémely napon vagv órában el-
felejti tanítványaihoz ama parancsot intézni: »Vigyázzatok és 
imádkozzatok !« Ezt pedig semmiképen el nem ismerhetem. 

Szabó Aladár. 



I S K O L A Ü G Y . 

Az új kormány közoktatási programmja. 
Tárgyakban gazdag, tájékozottságban meglepő, Ígére-

tekben bőséges az a közoktatási programm, melyet Wlas-
sies Gyula, az új miniszter január 24-iki beszédében adott. 
Mozaikhoz hasonlít, sok érdekes részlettel, de egységes 
irányelv nélkül, mondhatnám rendszertelenül összeállítva. 
Formailag összefüggő s elég logikus és elég kritikus a beszéd, 
de tartalmából hiányzik az összetartó magasabb eszme, 
a megelevenítő lélek. 

A népoktatás területén a napi sajtó és a tanítói 
körök többször hangoztatott államosítási törekvéseivel 
szemben a népiskolát az eddigi keretekben és jellegben 
kívánja fentartani és tovább fejleszteni. A miniszter nem 
akarja a népnevelést államosítani, mert nincs rá pénze, 
mert a 14,125 népiskola államosítása oly pénzáldozatba 
kerül, melyet az ország meg nem bír. Különben is sze-
rinte nem az a főkérdés, hogy ki az iskolafentartó, hanem 
az, hogy jó-e az iskola? hogy a kor színvonalán áll-e? 
hogy a magyar állameszme követelményeinek megfelel-e? 
És ezt a miniszter három eszközzel reméli elérhetőnek. 
A népoktatási törvény revíziójával, a tanítóképzés és 
tanítóképesítés reformjával és a tanfelügyelet hatályosabbá 
tételével. A népoktatási törvény revíziójáról már is intéz-
kedett, szakértőt bizott meg tervezet készítésével, melyet 
a közvélemény megbirálása alá fog bocsátani. A tanító-
képzés és képesítés ügyében pedig az a terve, hogy a 
felekezeti tanítóképzők tanterv, tantárgyak, fizetések, ta-
nítók és tanárok képesítése tekintetében egyenlő feltételek 
alá helyeztessenek az állami intézetekkel. »És a mire a 
legnagyobb súlyt helyezek: be kell hozni ezen intézetek 
tanáraira nézve a valóságos állami képesítő vizsgálatot*. 
A népiskolai felügyelet hatályosbítását egyfelől a tanfelügye-
lőségek fokozatos szaporításával, másfelől a tanfelügyelői in-
tézménynek juriszdikcióval való ellátásával kívánja eszkö-
zölni, mely utóbbiról a közigazgatás reformjánál lehet 
gondoskodni. 

Mi azt tartjuk, hogy mindezek jó és bölcs tervek és 
ígéretek, csakhogy ne maradjanak puszta tervek és ígére-
tek. Ám legyen, ne változtasson a miniszter a népoktatás 
mostani rendszerén, ne államosítson, ha nincs rá pénze 
s ha nem mer szembe szállani az egyházak iskolaauto-
nomiai érzékenységével. Tökéletesen igaz, hogy a mostani 
rendszer keretében is üdvösen lehet fejleszteni a magyar 
népnevelést. Az 1893. XXVI. törvénycikk oly befolyást 
enged az államnak a felekezeti iskolákra, hogy annak ke-
retében az összes népiskolákat nemzeti iskolákká lehet 
tenni. Csak a törvényeket kell jól végrehajtani. És ezt 
mind a népnevelés, mind a nemzeti állameszme nevé-
ben és érdekében megkívánjuk a kormánytól úgy is mint 
magyarok, úgy is mint protestánsok. Megkívánjuk, hogy 
a paedagogiai és nemzeti követelményeknek meg nem 
felelő zug- és nemzetiségi iskolákat az 1893-ik évi tör-

vényben nyert hatalmánál fogva a magyar haza terü-
letén tovább meg ne tűrje, hogy a tanítói fizetések eme-
lését ugyanazon törvény erejénél fogva országszerte sür-
gősen végrehajtsa, illetve végrehajtassa. Népiskolai politi-
kánk legfőbb baja a végrehajtásból ered. A miniszter által 
kivánt jó iskolának egyik sarkalatos alapfeltétele a jó 
tanító, ezt pedig 2—3 száz frtos fizetéssel teljes lehetetlen 
előállítani. Mi a tanítóképzés és a tanító-, meg tanár-képe-
sítés állami ellenőrzés alá helyezésétől sem félünk, sőt 
ugyanezen hatályosabb eltenőrzésnek a középiskoláknál 
általában véve úgy didaktikai, mint nemzeti szempontból 
csak jó hatását tapasztaljuk. Hadd menjen el az a kor-
mánybiztos vagy kormányképviselő ne csak az érettségi 
vizsgálatokra, hanem a tanítóképesítő vizsgálatokra is, 
bizonyára ott is csak üdvös eredmény várható az ő ellen-
őrző munkájától. 

A középiskolai oktatás terén szintén fontos refor-
mokat helyezett kilátásba a miniszteri programm. Az egy-
séges középiskola eszméjét helyesli a miniszter, de meg-
valósításra még nem tartja elég érettnek, s ezért nem 
tartja aktuálisnak sem. A tanrendszeren tehát nem kiván 
gyökeresen változtatni. De három;, illetőleg négy kérdést 
érettnek tart a megoldásra. Egyik a túlterhelés kérdése, 
melyen methodikai úton kiván segíteni. Másik a nemzeti 
elem erősítése a tantervben, mit a magyar történet és 
irodalomtörténet nagyobb felkarolásával remél elérhetőnek. 
Harmadik a görögpótló tárgyak revíziója, mit majd ezután 
tesz megfontolás tárgyává. Negyedik a tanárhiány kér-
dése, melylyel behatóbban foglalkozott a miniszter. Nagy 
tanárhiány van az autonom egyházi iskolákban, még na-
gyobb az erdélyi római kath. status iskoláinál, de legna-
gyobb a tanárhiány a szerzetes-rendek iskoláinál. A teendő 
tehát az lesz, hogy minél több jeles fiatal embereket nyer-
jünk meg a tanári pályának s azokat, a kik megélhetési 
nehézségekkel küzdenek, anyagilag támogassuk. A volt 
miniszter által alapított 500 frtos 30 ösztöndíj szerinte 
elő fogja mozdítani a tanári pályára lépés kedvét. 

A tanárképzésről szóltában a jelöltek szakképzésé-
vel meg van elégedve a miniszter, de gyakorlati képzé-
sűkben műveltség, modor, tapintat és emelkedettség te-
kintetében hiányokat lát, melyeken jó internátusok be-
rendezésével akar segíteni. Nekünk úgy tetszik, hogy a 
tanárképzés és nevelés e kritikája egy kissé felszínes. 
Közvetlen tapasztalataink s oly szakértők véleménye, mint 
pl. Beöthy Zsolt arról győztek meg bennünket, hogy a 
tanárképzés elméleti vagy tudományos oldala ellen is 
több jogos kifogást lehet tenni. A tanárképzés egyoldalú 
szakképzéssé fajult, mely részint a tanulók túlterhelésé-
ben, részint abban nyilatkozik, hogy a mai középiskolai 
tanárok keveset nevelnek, de annál többet tanítanak. Már 
pedig a középiskolának nagyold) szüksége van nevelő ta-
nárokra, mint tudós előadásokat tartó professzorokra. A 
tanárképzésnek eme sarkalatos hibáján is segíteni kell, ha 
középiskoláink nevelő hatását emelni akarjuk. A mi az 
internátusok szervezését illeti, azt a jobb nevelés, de kü-
lönösen a tanárnövendékek önfentartásának könnyebbítése 



szempontjából helyeseljük. Azt azonban különösen hang-
súlyozni kivánjuk, hogy az internátus kétélű paedagogiai 
eszköz: jó szellemmel és jó szervezettel áldásos intézmény, 
lazán szervezve nagy erkölcsi és paedagogiai veszélyek-
kel jár. 

A felsőbb oktatás során a miniszter az izolált isko-
lák úgynevezett francia rendszerével szemben a koncentrált 
fakultások, tehát a német egyetemi rendszer hivének vallja 
magát. Ebből aztán azt a gyakorlati iskolapolitikai elvet 
vonta le, hogy új jogakadémiák felállítását támogatni nem 
fogja, a meglévők közül az életképeseket filozofiai fakul-
tások állításával az egyetem színvonalához közelebb kí-
vánja hozni, az életképteleneket azonban nem tartja pár-
tolásra méltóknak. — Ezeket az elveket mi is helyeseknek 
tartjuk, csak arra vagyunk bátrak figyelmeztetni a tanügyi 
kormányzatot, hogy az elvek alkalmazásánál ne a ren-
deleti, hanem a törvényhozási utat kövesse, úgy a mint 
azt az autonom egyházak iskolajoga, de meg a dolog 
természete is megköveteli, s a mint ezt pl. a református 
egyház legutóbbi zsinatja is sürgette egy felterjesztésében, 
melyben a felsőbb oktatás törvényhozási szervezését nyo-
mós tan ügypolitikai érvekkel javasolja. 

Az egyetemi oktatásról nyilatkozva, a miniszter 
nem tartja aktuálisnak a harmadik egyetem felállítását. 
Sürgősebb aktualitással bír szerinte a kolozsvári egyetem 
fejlesztése és a budapesti egyetem épület hiányainak pót-
lása. A kolozsvári egyetem továbbfejlesztésénél szerettük 
volna hallani a továbbfejlesztés tervét és módját is, azt pél-
dául, hogy szándékozik-e a kormány, a viszonosság elvé-
ből kifolyólag is, a kolozsvári csonka egyetemet egy pro-
testáns theologiai fakultással kiegészíteni ? E kérdés most, 
mikor Kolozsvárott egy nagy theologiai internátus épül. 
sürgősen aktuális. A tanulmányi rendszer és a vizsgálati 
rendszer »organikus kapcsának gyökeres megállapításán-ról 
is szólott a miniszter, de hogy azt miként akarja eszkö-
zölni, arra nézve pozitív tervet nem említett. Ezt a hiányos 
pontot azzal az ismert általánossággal ütötte el, hogy a 
jó tanár és tudós teszi a jó egyetemet és nem a rendszer. 

íme ezek főbb vonalai az új közoktatási kormány 
iskolaprogrammjának. Elvitázhatlanul sokra kiterjeszkedő, 
itt-ott talán túlságosan is részletező programm. de azért 
korántsem teljes. Teljesen kimerítő közoktatási program-
mot adni Magyarországon, ebben a sok felekezetű és 
nemzetiségű országban nem is könnyű dolog. Veterán 
tanügypolitikusnak sem megy az oly könnyen, újoncnak 
csaknem lehetetlen. De azt a tanügyi kormányzat új fejé-
től is joggal elvárjuk, hogy a mit a beszéd terén nem 
eléggé domborított ki, azt a tettek mezején annál inkább 
kultiválja. Értjük a nemzeti iskolapolitikát. Ennek hiánya 
a mi kultúrpolitikánk legfőbb baja. A míg ez ország hét-
ezer népiskolájában, számos középiskolájában, nem egy 
tanító- és lelkész-nevelő intézetében oláh, szerb, tót és 
német nyelveken idegen kultura erő- és kútforrásaiból 
milliók táplálkoznak : addig ez az ország szivében-lelkében 
nem lesz magyar, kulturája nem lesz nemzeti. Magyar 
nyelvet és magyar szellemet, kell bevinni és meggyöke-

reztetni az ország minden rendű iskolájába, csak akkor 
lesz igazán magyar iskolapolitikánk! S ehhez nem anv-
nyira provokatív organizáció vagy reorganizáció, mint 
inkább öntudatos, következetes tanügyi adminisztráció 
szükséges. 

Sz. F. 

Hazánk népoktatási állapota, 
(Vége.) 

7. A tan ít ók ép ezdékről. 

A tanítóképzés állapota az 1892/93-ik tanévben lé-
nyeges változást nem mutat. A felekezeti tanítóképző-inté-
zetek csekély kivétellel — a jelentés szerint — nem álla-
nak azon a magaslaton, a hol az államiak. Hiányuk az, 
hogy nem mindenik felekezeti tanítóképző-intézet szervez-
tetett teljesen Önálló iskolává. Ilyenek a római kath. zárdai 
tanítónőképezdéknek majdnem mindenike, a nagyváradi 
g. kath., a nagyenyedi evang. ref., a felső-lövői, selmeci, 
szarvasi ág. hitv. ev. Az erdélyrészi evangélikusok a »paeda-
gogisch-theologische semináriumokat* megszüntették s 
helyettük Nagy-Szebenben időszerű tanítóképző-intézet szer-
vezését mondották ki. Ezt a mi szász hitrokonaink igen 
bölcsen cselekedték. Hát mi Királyhágón inneni evan-
gélikusok nem cselekedhetnénk hasonlóképen ? Hiba az is 
továbbá, hogy a legtöbb felekezeti tanítóképző-intézetnek 
nincs önálló gyakorló iskolája. Az olyan hospitálásra át-
engedett. felekezeti fenbatóság alatt álló gyakorló iskolák, 
nem felelnek s nem is felelhetnek meg a kivánt célnak. 
A felekezeti tanítóképző-intézetek tanárainak nagy része 
kisegítő, óraadó. A rendes tanárok túl vannak halmozva 
órákkal, e mellett, hogy tisztességesen feltarthassák ma-
gokat, még mellékkereset után is szerezniük kell valamics-
két, mert igen kevés a javadalmazás. 

Teljesen törvényellenes állapot van Zomborban a 
g. keleti szerbeknél, hol a tanítóképezdében a nők s férfiak 
(15—20 évesek!) vegyesen oktattatnak. 

A 25 állami jellegű tanítóképző-intézet között 18-ban 
férfi, 7-ben nőtanítókat képeztek. Egy állami polgári tanár-
képző van a férfiak, egy a nők részére. Róm kath. tanító-
képző-intézet van, elemi férfi 14, elemi nő 9, 1 polgár-
iskolai. Gör. kath. 4, gör. keleti 1, ev. ref. 3, ág. ev. 9. 
A sz unra kétszer annyi evang. ref vallásnak elég három 
tanítóképző-intézet az evangélikusnak 9 kell. Ehhez nagyon 
sok szó fér, hagyjuk hát a bővebb fejtegetést jobb időre! 

A tanítóképző-intézetekben összesen 4529 növendék 
volt, a múlt évi jelentés 4915-öt tüntet fel, tehát a kü-
lönbség 386, ez erős apadás, pedig még mindig nagy a 
tanítóhiány. A 4529 növendék közül 2<^76 részesült jó-
téteményben, a jótétemények összege 246.596 frtra rúg, 
így egy-egy növendék 85-7 frtnyi segélyben részesült. 

A 70 tanítóképzőben volt 259 tanfolyam, melyekben 
722 tanár foglalkozott, kik közül 395 rendes, 82 segéd, 
124 óraadó és 121 hittan tanár volt. A tanári létszám 
10-el emelkedett. 

A jelentés ezután a tanítóképző-intézetek tanfolyamait 
és tantermeit hasonlítja össze. Legnagyobb hiány a fele-
kezeteknél mutatkozik. Külön zeneterem, természetrajzi 
szertár stb. a legtöbbjénél nincs meg. Egy különös meg-
jegyzése van a jelentésnek, t. i. az, hogy míg az állami 
intézetek a zenére, sőt az egyházi lithurgikus részeli fej-
lesztésére kiváló gondot fordítanak, addig a felekezeteknél 
az oktatási disciplina. a szakképzés ezen ága csak elvétve 
részesül észrevehető gondozásban. Különös.; a felekezetekre 



szeretik ráfogni, hogy egyoldalúlag nevelik a leendő taní-
tókat, azaz kiki saját céljaira, e jelentés szerint pedig, 
ha a zenei szakképzés így fejlesztetik az állami intézetek-
ben, azt kell következtetnünk, hogy onnan fogjuk kapni 
a kantor-tanítókat, pedig mennyire szeretnék a kántort 
elválasztani a tanítótól. Az állam neveljen jó tanítót, a 
kántorképzést bízza azokra, a kik ahhoz jobban értenek. 

Az 1892/93-ik tanévben a tanítóképző-intézetek fen-
tartása 1.165.934 frtba került. Ez összegből jutott: 

a) a 18 állami tanítóképző-intézet 71 tanfolyamára 
475,717 frt, 

h) a 7 állami tanítónőképző-intézet 27 tanfolyamára 
337,353 frt. 

c) a 14 római kath. tanítóképző-intézet 50 tanfolya-
mára 102,020 frt. 

d) a 10 római kath. tanítónőképző-intézet 38 tan-
folyamára 59.799 frt. 

e) a 4 g. kath. tanítóképző-intézet 12 tanfolyamára 
18,669 frt. 

/) a 4 g. keleti tanítóképző-intézet 12 tanfolyamára 
57.325 frt. 

q) a 3 ev. ref. tanítóképző-intézet 12 tanfolyamára 
39,78Í frt. 

h) a 9 ág. hitv. tanítóképző-intézet 32 tanfolyamára 
55,270 frt. 

i) az 1 izrael tanítóképző-intézet 4 tanfolyamára 
20.000 frt. 

Az állam fordít tanítóképzésre 813,070 frtot, míg 
az összes hitfelekezetek 352.864 frtot. 

Egy-egy tanítóképezdei növendék kiképeztetése került 
átlag az államnál 403, (a nő 516) a római kath. 134. 
(nő 91) g. kath. 61, g. kel. 133, ev. ref. 198, ág. hitv. 
ev. 209, izr. 217 frtba. 

Az ls92/-'3-ik évben 69 intézetben kiadatott 769 drb 
elemi férfitanítói oklevél, 331 elemi nőtanítói, 23 polgári 
férfi, 53 polgári nőtanítói oklevél A képesítésre jelent-
kezők 16 -4%- a magántanuló, a mely tény a jelentés sze-
rint nemcsak éber figyelemre mélló, de egyúttal arra is, 
hogy e túlterjengésnek gátat kell vetni. Magunk is azt 
óhajtjuk, hogy gátat kell vetni; de nem megszüntetni. 

8. A népiskolai Ttir. tanfelügyelők működéséről. 

Az ország 65 tankerületének ügyeit, az évről-évre 
szaporodó népoktatási törvények értelmében ez időszerint 
64 tanfelügyelő, 25 segéd, 15 tollnok és 17 szolgálatté-
telre beosztott tanító végzi. 

A tanfelügyelők működését a jelentés három főbb 
iránypontból világítja meg, ezek a következők: iskola 
látogatás, irodai működés, végre a társadalmi téren való 
ténykedés. 

A 64 tanfelügyelő 16 942 népiskola közül i-288-at 
látogatott meg, vagyis 37 , l°/0-°f tehát 10.654 iskolát nem 
látogattak meg. Biz ez nem kedvező állapot. Az ország 
egyetlen iskolájának sem volna szabad egy év leforgása 
alatt látogatatlanúl maradnia Nem csupán a tanítók műkö-
désének ellenőrzése szempontjából — (bár a nemzetiségek 
a szigorú ellenőrzésre nagyon is rászolgálnak) — volna 
ez kívánatos; hanem másrészről az isko'át fentartó ható-
ságokra, a tanügygyei foglalkozó községi elöljárókra nagy 
hatással van az. ha tudják, hogy iskoláik éber állami fel-
ügyelet alatt állanak. Hogy a tanfelügyelők kevés iskolát 
látogatnak meg évenként, az nem épen az ő hibájuk, 
évről-évre szaporodnak a tanügyi törvények, miniszteri 
szabályrendeletek, sok az irodai munka. Egynémely tan-
felügyelő ügykörébe .jóformán annvi község esik. a mennyi 
egy esztendő napjainak szama; ha naponként egy-egy 

községet látogatna meg. mi maradna az évből irodai, 
előadói, társadalmi ténykedésre? 

Ujjá kell szervezni a tanfelügyeletet. A jó tanfel-
ügyelet egyik nélkülözhetlen kelléke a jó iskolázásnak. A 
megyei tanfelügyelők főnöksége alá, kiváló tanítókból 
járástanfelügyelőket kell kineveztetni, kik főleg iskolaláto-
gatással foglalkoznának, a tanítók tanácsadói s útbaiga-
zítói volnának stb. 

A népiskolákon kívül a tanfelügyelők meglátogattak 
53 tanítóképzőt. 17 tanítónőképzőt, 133 esetben tanító-
képesítő vizsgálatokon elnököltek, továbbá 486 iparos-
tanuló, 114 alsófokú kereskedelmi, 77 középkere-kedelmi, 
ugyanitt 44 érettségi vizsgálatot! voltak jelen, végre 
1256 kisdedóvó-intézet közül 650-et látogattak meg. 

A közigazgatási gyűléseken a tanfelügyelők, mint 
szakelőadók szerepeltek, 15,271 ügyet adtak elő, ezenkívül 
saját főnöki minőségükben 146.246 igtatókönyvi számot 
végeztek el, miből átlag egy-egy tanfelügyelőre 2885 drb 
esik, vagyis naponként 6 darab. 

A tanfelügyelők 197 esetben tanítói gyűléseken, 
727 esetben egyéb társadalmi tanácskozásokban mű-
ködtek. 

* * * 

Ha végig pillantunk eme közlöttem adatokon, me-
lyek a miniszteri jelentés magvát mutatják, tájékozást 
nyerhetünk hazánk népoktatási tanügyi állapota felől. Sok 
a hiány a népoktatás ügyében, ilyenek: az iskoláztatás 
hiányos módja, a rengeteg mulasztás, a hiányos felsze-
relésű felekezeti iskolák, a tanítóképzés ki nem elégítő 
volta, a tanfelügyelet hiánya. De ha e jelentés adatait az 
előző évekkel hasonlítjuk össze, be kell ismernünk, hogy 
tanügyünk évről-évre örvendetes fejlődést mutat általá-
nosságban. Valamint a természetben nincs ugrás, úgy itt 
sem lehet egy-két éven át teljesen pótolni a multak hiá-
nyait. Tanügyi kormányunk odaadással foglalkozik a nép-
oktatás ügyével; az utóbbi években tett intézkedések, a 
tanítói fizetések minimumának biztosítása, 300 forintra 
emelése, felekezeti iskolák általános segélyezése örven-
detes haladást jeleznek. Ha a haladás nem oly szembe-
ötlő, annak egyes felekezetek féltékenysége, szűkkeblű 
gondolkozása az oka. Ma hazánk minden okleveles tanítója 
legalább 400 frtnyi fizetésben részesülhet, csak akarnia 
kell az illetékes iskolát fentartó egyháznak. A mily mér-
tékben nem vagyunk ellenségei az általános államosítás-
nak, ép annyira üdvözöljük, dicsérjük a tanügyi kormányt, 
hogy a felekezetek állami segélyezését törvénynyé emelte. 
Ez nagyon helyes út népoktatásunk fejlesztése felé. ha 
még ezt sem veszik igénybe egyes féltékeny egyházak, 
vájjon mit szólnának hozzá, ha épen ez tenné szüksé-
gessé a népoktatás teljes államosítását ? 

A jó népoktatásnak legfőbb tényezői a jól kiképzett 
tanítók; mint látjuk az állam e tekintetben a felekezetek-
kel nincs megelégedve. A baj nem a felekezetek jóakaratán, 
de anyagi tehetetlenségén múlik. A népnevelés épen oly 
fontos, kamatozó tőkéje az államnak, mint bármily más 
jövedelmező források; hiszen egy ország legfőbb kincsét 
a művelt nép, gondolkozó polgári elem képezi. A népet, 
a polgárokat, a népoktatási intézetek nevelik a hazának 
A népiskolák lelkei a tanítók; tanítókat állam s felekezet 
egyaránt ád e hazának; a felekezeti tanítóképzők tehát 
első sorban a haza javán fáradoznak. A középiskolák kul-
turmissziója nagy és fontos, egy cseppel sem kisebb ám 
a tanítóképzőké; míg a felekezeti középiskolák 100,000-ekre 
menő állami segélyben részesülnek, addig a tanítóképzők 
egy fillérnvi támogatásra sem számíthatnak. Miért? Hány 
felekezeti képzőben végzett tanító működik állami iskola-



ban? De bárhol működik is, bárhol képeztetett legyen, az 
az egy tagadhatatlan, hogy első sorban hazánk javán 
munkai. 

Kifogástalan jó tanítókra van első sorban szükségünk: 
miután az állam a felekezetektől a tanítóképzési jogot egy-
könnyen el nem veheti, vagy talán e darázsfészekbe nem 
is akar benyúlni, segítsen e beteg ügyön úgy. mint a középis-
kolákon; mondja ki, minőnek kell lennie egy mintatanító-
képző intézetnek; a hol a felekezet anyagi hiányok miatt 
ilyet felállítani nem képes, állami segélylvel kell pótolni a 
hiányt a fontos ügy érdekében. E módszer a középiskolák-
nál jónak bizonyult, biztosra vehető a siker a tanítóképző 
intézeteknél is. így a felekezet érzékenysége sem szenved 
csorbát, e fontos ügy is jó megoldást nyer a haza javára. 
Államargélyt kérünk a felekezeti tani. óképzés részére. 

Eperjes. Simkó Endre 
ág hilv. ev. tkpző tanár. 

T Á R C A . 
Augustinus tanrendszere. 

1. Igazi rendszere az elemek különfélesége miatt nincs. 

»Az a kérdés, hogy mi volt tulajdonképen Augusti-
nus megállapodott tana, minden időben különféleképen 
oldatott meg és sohasem lehet azt egészen tisztába hozni, 
ha az ember Augustinusnál bensöleg pontosan össze-
függő, teljes következetességgel kifejtett rendszert ke-
res* (Döllinger). így értelmezett rendszerije Augustinus 
tanát nem lehet összefoglalni. Nagy hatást gyakorolt 
későbbi rendszerekre, épen azért, mivel a szigorú rend-
szeresítés munkájának kezdeten áll. Összefoglalta mind-
azt, mit a keresztyén tudomány előtte megállapított, de 
úgy ezen, mint a velők rokon, részben ellentétes eredmé-
nyeket még nem tudta mind kiegyenlíteni. Még egy körül-
mény nehezítette meg providentiaíis föladatát: ő nemcsak 
objectiv erő, a mely a meglévőt magába zárja, hanem 
kiváló mértékben subjectiv erő is, a mely önmagat az 
objectiv létbe beleviszi, ő nemcsak összefoglaló, hanem 
teremtő is. Azaz jobban mondva, reformátor. Mert Ő nem 
mellőzi a multat, hanem saját eszméjét a régi formákba 
szorítja. Nem csoda tehát, ha azon különféle gondolat-
köröket, a melyeket örökölt, sajat gondolatkörébe nem 
foglalhatta úgy, hogy ezek egymást számos ponton át ne 
szeljék. Ha e kitétel: rendszer általában nem oly tan-
összeséget jelez, melynek egyes alkatrészei föltétlenül 
egybeillenek, mert ily értelemben lehetne-e általában szó 
emberi rendszerről? hanem oly tanösszeget, melynek ele-
mei az illető gondolkodó erejétől telhetőleg ki vannak 
békítve: úgy főleg Augustinusnál kell a rendszer nagyon 
is relativ tökéletes voltat hangsúlyoznunk, mert tanában, 
mint életében, éles ellentétek vártak megoldásra. A görög 
egyház elméleti iránya, a nyugati egyház gyakorlati iránya, 
az újplatonismus mysticysmusa, kiváló mértékben a fel-
újított paulinismus: ezen nem egy pontban, sőt részben 
elvileg eltérő elem-complexumokból alakította Augustinus 
a rajtok nevelődött teremtő erővel rendszerét. 

2- A görög és latin theologia sajátos irányai, egyesülten 
Ambrosiusban ; az újplatonikus Victorinus; Pál levelei; 

a közönséges egyházias irány. 
A görög theologiát az objektiv dogmák, a tudomá-

nyos exegesis, a platonismusból átvett mystikus alkatré-
szek tették. Isten lényege s a trinitás, közelebbről az Atya 

és Fiú egymáshoz s a háromsághoz való viszonya, a föl-
lépő apollinarismus folytán az Istenember személyének 
titka: ezek azon kérdések, melyekre a görög tudomány 
feleletet keresett. A gyakorlati életben e tudománynak, 
mely első sorban az Isten megismerését tűzte ki célul, 
az Isten szemléletébe merülő szerzetesség felel meg. Augus-
tinus számára a görög tudományt (dogmatika és exegesis) 
és gyakorlati kegyességet Ambrosius közvetítette, a ki az 
arianus és apollinarista vitákban Öriginesre. Basiliusra 
szorult s a nyugati egyházba, talán már gyakorlati ér-
dekből, átültette a szerzetességet. Ugyancsak Ambrosius-
ban egyesültek a nyugati egyház sajátosságai. 

Nyugaton, különösen Tertullianus óta. a vallást az 
órómai szellemnek megfelelően gyakorlati kérdésnek tekin-
tik. A hit nem mint ilyen, hanem mint az élet szabályo-
zója fontos. Isten a szigorú biró, a ki a bűnöst megbün-
teti. a törvény megtartóját jutalmazza. A keresztyén vallás 
is törvény, a vallásosság főleg az akarat nyilvánulásaban. 
a tettben mutatkozik. A theologusok, egy részök különben 
is római jogászokból kerülvén ki, a vallást Isten és ember 
magánjogi viszonyának tekintik. Ez a felfogas vonla maga 
utan az egyházszervezetnek megszilárdítását; az egyház 
a bűnösök bűnbánati s altalában a hivők nevelő-intézete. 
A bűn, bűnbocsánat, büntörlő szentségek, egyház: e kér-
dések foglalkoztatjak a nyugatot. Tertullianus az eredet 
bűnét tanítja, Cyprianus az egyház egysegeért száll síkra. 
Optatus ezen egyház szentségét és tisztaságai nem az 
egvházat képviselő püspökök, általában egyházi szolgák 
személyes méltóságára alapítja, a mint a donatisták akar-
ják, hanem az egyházi szentségek objektiv erejére. Ambro-
sius tovább fejti a bűn tanát, az elégtételek, érdemek füg-
gelékeivel együtt; párhuzamosan ezzel Pál szellemében 
az isteni kegyelmet, az ingyen megváltást tanítja; az egy-
házat mint üdvintézetet és mint a világi ügyekbe is bele-
nyúló földi intézményt képviselte hatalmas egyéniségevei. 
oly időben, midőn az állami hatalom végleg elgyengült. 
Ambrosius a görög és latin tanok és gyakorlati életmó-
dok egyesítője s ezzel Augustinus legnagyobb útegyengetője. 

Azonban az újplatonikus befolyás alá Áugustinus 
nemcsak Ambrosius altal, hanem sokkal közvetlenebbül 
Victorinus által került, a kinek munkái azután is, hogy 
keresztyénné lett, oly határozottan újplatonikusak, hogy 
a legtöbb tanban csakis az egyházi terminológia a sajátos 
keresztyén elem. Augustinusnál az újplatonikus idealismus 
az Istentanban, a mysticismus a hit és egyház fogalmá-
ban mutatkozik. Különösen a moralismus ellen szállt síkra 
Victorinus, sokkal kizárólagosabban hangsúlyozza a meg-
igazító hitet, mint akár Ambrosius. Még fontosabb, hogy-
mint határozott determinista Augustinus praedestinatiói 
tanát készítette elő. 

Valószínűleg Victorinus indította, a minthogy po-
gány újplatonikusok is olvasták Pál és János iratait, 
Augustinust Pal leveleinek gondosabb tanulmányozására, 
melyet az újplatonismuséval szinte egy időben kezdett. 
És épen Pál iratain nevelődött vallásosságának legjava, 
mely theologiájának legbecsesebb elemeit szolgáltatta. 

Ha Augustinus nem tisztelte volna annyira a multat, 
mindazt, minek a szokás és a kor kölcsönöz tekintélyt, 
talán egységesebb rendszert alkot, mert paulinus vallásos-
ságával felülemelkedhetett volna a közönséges egvházias-
ságon, a mely jogi moralismusával és mágikus fölfogá-
sával háttérbe szorította a vallásos bensőséget, és vagy 
ezt juttatta volna ismét egyetemes érvényre, vagy, mint 
Origines, saját tiszta meggyőződését esoteriku^nak mon-
dotta volna. De ő a részben egymással meg sem férő 
gondolatköröket egymásba akarta illeszteni: innen rend-
szerének számos ellen mondása. 



3. Speculativ Istenfogalom. Trinitas, analogiai; 
modalismus. 

Augustinus theologiájának kiindulási pontja az Isten 
fogalma. >Istent és a lelket akarom i s m e r n i É s már e 
főtanban jelentkezik az elemek különnemfísége. Isten az 
örök változhatatlan lét; minden létező csak annyiban 
létezik, a mennyiben a legfőbb létben részt vesz. Istenben 
semmiféle változást vagy különbséget nem szabad fölten-
nünk. Mégis ez a magában véve különbség nélküli lét három-
ságos, mert meg kell különböztetnünk benne az Atya, 
Fiú és Sz. Lélek-Istent. Mind a háromnak egy és ugyanazon 
essentiája van, a melyben különbség nincs, a melyről 
semmiféle tulajdonságot nem lehet kimondani, mégis mind 
a három egy-egy személy, a melyek csak egymáshoz való 
viszonyuk szerint különböznek. T. i. az Atya nemz, a Fiú 
nemzetett, a Szentlélek pedig kiindul az Atyából — és 
Fiúból. De úgy ezen tevékenységekben, valamint a világ-
hoz való viszonyukban a három személy mindig egységes, 
a mennyiben egy személy soha külön nem működhetik, 
hanem csak a másik kettő közreműködésével; a Fiú és 
Lélek a nemzésnél és illetőleg kiindulásnál tevékeny részt 
vesz. Nem tagadhatni, hogy e tanban az egvség, az 
egyszerű lét, annyira előtérben áll, hogy a személyek 
különbsége elvész. — Augustinus különféle analógiákkal 
igyekszik megmagyarázni a háromságot. A teremtés csak 
az Atyának tulajdoníttatik ugyan, mégis az egész szent-
háromság munkája, a mely teremtőjének, azaz a trinitas-
nak lényegét tükrözteti. Minden létező különbözik az egy-
szerű, legfőbb léttől és mégis csak annyiban létezik, a 
mennyiben azzal jazonos. Az egyszerű, különbség nélküli 
lét, továbbá a külön lét, melyben az egyes dolgok egy-
mástól különböznek és végül az általános és külön lét 
megegyezése: a trinitas képe. Magasabb analógiát lát az 
öntudat keletkezésében. Szerinte lelkünk három alaptehet-
sége az emlékezet, az értelem és az akarat: az emléke-
zetben levő kép az értelemmel egybekapcsoltatik, tehát 
az emlékezet szüli az értelem gondolatát, a mi pedig az 
egybekapcsolást végzi, az az akarat. Mivel azonban az 
emlékezet is még részben az érzéki világgal érintkezik, 
a mennyiben ennek képeivel telik meg, azért a legtisz-
tább analógiát az emberieken fölülemelkedő egyedül Isten-
hez vágyódó, mert tőle származó tiszta észben látja, a 
mennyiben megvan az örökkévalóság tudata, a bölcsesség 
és a boldogság. A szeretet is a trinitas képe, mert e 
hármat lehet benne megkülönböz'etni: a ki szeret, a ki 
szerettetik, s maga a szeretet. Az isteni önszeretetben e 
három egy. Azonban Augustinus ezen és egyéb hason-
latairól intőleg megjegyzi, hogy a különbségeket, melyek 
a báromság analogonjai, nem szabad annyira különvál-
taknak gondolnunk, mint a földi dolgokban, mert »mi az 
egységből a változatosságba sülyedtünk*. Lényegileg véve 
tehát e tant, a három személy nem személy, hanem csak 
egy személy három létezési módja; Augustinus nem ke-
rülhette ki a modalismust, sőt az egységet még az oeko-
nomiai háromságban is erősebben hangsúlyozta, mint igaz-
hitű elődei. Isten egyszerűségének gondolata, melyet Plo-
tinustól vett át, megfért ugyan még valahogyan az újplato-
nismusnak háromságtanában, a mely emanatistikus, de 
nem az egyház háromságtanában, a melynek subordinatio-
nismusát épen Augustinus küszöbölte ki végképen. 

4. Krisztus mint a megtestesült Ige; két természete. 

Isten fogalma természetesen a christologiai dogma 
alakulására lényegesen befolyt és itt is az újplatonikus 
gondolatnak és az eladdig fejlett egyházi tannak ellent-

mondását szülte. Krisztus nem lehet csak az igének meg-
testesülése. mert az Ige vagy a Fiú külön nem áll, hanem 
csakis a háromságos és mégis önmagában változatlan 
istenséggel együtt. A teljes istenség megtestesülése sem 
lehet, mert Istenben nincsen változás, tehát nem egyesül-
het az emberrel, a testtel, a mely mint ilyen változandó. 
Augustinus elfogadja a Krisztus két természetéről való tant, 
de ezeknek személyi egységét nem tudja biztosítani. Isten 
Krisztusban az maradt, a mi volt Krisztus nélkül; úgy az 
isteni természet (substantia) mint az emberi teljesen vál-
tozatlan Krisztusban, egyik sem egyesül a másikkai, min-
denik azt végzi a mi sajátja, a mi Jézus életében emberi 
azt az ember, a mi isteni azt az Isten végezte. Egységről 
tehát következetesen nem lehet szó, mert az isteni és az 
emberi tulajdonképen kizárja egymást, miként az állítás 
és tagadás. Mivel Krisztus közbenjáró Isten és ember 
között, azért Istenember: a két természetet Krisztus sze-
mélye köti egybe. De ezen egységnek, azaz az örök Isten 
megtestesülésének lehetőségét Augustinus nem mutatta ki. 
Csak az eretnek szélsőségeket zárja ki: Jézus, az ember, 
nem érdemei, erkölcsi tökéletesbülése alapján jutott a Fiú-
val egységbe, a mi ebionista nézetre vezetne, és az emberi 
természet nem olvadt bele az istenibe, a mi doketismus 
volna. 

5. Vallásos Istenfogalom; a történeti Krisztus fontos-
sága ; Jézus az ember, a közbenjáró. 

Azonban Augustinusnak theologiája és christologiája 
nem tisztán speculativ; Istennek merev fogalmát áttöri a 
szentírásnak eleven Istenképzete, a mesterkélten szerkesz-
tett Krisztus helyébe a történeti Krisztus lép. A dogma-
tikus nem tudja elfojtani vallásos érzületének hevét, a 
lélek élő Isten után vágyódik, a kit Krisztusban meg-
ismerhet. 

Isten nemesik az egyedüli legfőbb változatlan lét, 
hanem a legfőbb jó is, és nemcsak minden létező Istentől 
való, hanem egyúttal minden jó. Ezen jó az emberre 
ellenállhatlan vonzó erőt gyakorol és így mint szeretet 
nyilvánul: Isten a szeretet. 

Ez a szeretet Jézus Krisztus történeti személyében 
tárul föl előttünk teljes gazdagságával. Hogy Isten a leg-
főbb jó, maga a szeretet, azt egyedül Krisztustól tudjuk. 
Mindaz, a mi jó, egyedül Istentől való: erről tanúskodik 
Krisztusnak élete. Itt már Augustinus vallásos tapaszta-
lata jut szóhoz, eleven vallásossága, mely minden specu-
latio dacára szorosan Krisztus történeti megjelenéséhez 
ragaszkodik. Ez az alázatosságában oly annyira fenséges 
Krisztus nem bocsájtotta el őt még akkor sem, mikor ő 
messze eltávozott tőle, ez törte meg végre büszkeségét, 
hogy őt megalázván fölmagasztalja. Egyedül Krisztus vezet-
het el Istenhez, ez volt Augustinus közvetlen tapasztalata 
és ezért, első sorban ezért Krisztus a közbenjáró Isten-
ember. Azt az Istent, a kit újplatonikus elméletével elér-
hetetlen magasságba helyezett, szive egész hevével magá-
hoz ragadta Krisztusban. Benne találta meg az embert, 
a ki mint ilyen az ő testvére, a kinek teste és vére volt, 
mint néki magának és a ki mégsem olyan volt mint ő, mert 
egyúttal Isten is. Krisztus személye biztosítéka annak, hogy 
a mi az értelem előtt felfoghatatlan, t. i. végetlennek és véges-
nek. a létnek és nemlétezőnek, erkölcsileg véve a jónak és 
nem jónak egymáshoz való közeledése és elvégre egyesülése, 
hogy ez valósággal lehetséges. így tehát Krisztus magának 
a vallásnak, Isten és ember viszonya lehetőségének a biz-
tosítéka. így változik át a mereotheologia christocentrikus 
vallássá, a mely visszahat arra is. Mert Krisztus szemé-
lyének benyomása magyarázza meg, hogy Augustinus az 



istenemberi közbenjáróban mindenekelőtt az embert akarta 
biztosítani számunkra, és ez az érdek megerősítette új-
platonikus istenfogalmát. Ha isten változhatatlan, akkor 
csak annyira lakozhatott Krisztusban, a mennyire az 
ember Jézus magába fogadhatta, a mennyire .Jézus emberi 
lelke fogékony volt az Isten iránt. Krisztusban az Istennek 
teljessége lakozott ugyan, de az Ige nemcsak benne, hanem 
minden hívőben működött és működik most is, habár 
Istennek a liivökben való lakozása csak analógiája az 
Ige megtestesülésének. Egyedül Krisztus az út, az igazság 
és az élet. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Vegyes egyházi beszédek. Irta Lévay Lajos sárkeresztúri ref. 
lelkész. Szerző tulajdona. Kapható Sárkeresztúron, szerzőnél és 

Kókai Lajosnál Budapest. VII + 208 n. 8° 1. Ára 1 frt 80 kr; 

A jó nevű szerző tollából hetedfél év alatt immár 
a második kötet egyházi beszédet veszszük. Az előttünk 
levő munka összesen 19, részint ünnepi, részint közön-
séges, részben pedig különböző alkalmi prédikációt tar-
talmaz. 

Az előszóban maga a szerző tájékoztat ama szem-
pontok iránt, a melyek őt a beszédek írásánál vezették 
s ezek között különösen kiemeli — igen helyesen — 
hogy »kivált falusi gyülekezeteinkben a száraz fejtegeté-
seket a lehetőségig mellőznünk és természetes egyszerű-
séggel, világosan, közérthetően s lehetőleg a tulajdon nyel-
vén kell szólanunk a néphez, ha nem akarjuk, hogy az 
igének magvai útszélre essenek nála«, mert hiszen »a fő 
és végcél mindig: a gyülekezet építése, Isten országának 
mentül hathatósabb terjesztése«. 

A beszédeket egyenként tekintve, az I-nek (adventi) 
bevezetése igen szép s megkapó az átmenet a textus-ma-
gyarázatból az alapigéknek a jelenre való alkalmazására. 
Ez az átmenet nemcsak szónoki, de közvetlen, könnyed 
és természetes. A felosztás kifogástalan. A tárgyalás mé-
lyenjáró s evangéliumszerű. A szív melege hatja át s mind 
végig megtartja a textus és illetőleg ennek fejtegetése által 
fölkeltett nemes, emelkedett hangulatot. A beszéd gyors, 
szónokias menetéből csak a 6-ik lapon felhozott elbe-
szélés üt ki. Ez némileg el van nyújtva. Rövidebbre kellett 
volna fogni s ez által drámaibb hatásúvá lett volna. A 
tárgyalás különben azzal is kellemesen lep meg, hogy 
eltér a közönséges chablontól s nem annyira bizonyítékok 
sorozata, mint inkább egy erős meggyőződéssel mondott 
hitvallástétel és az alapigéknek a keresztyén élet külön-
böző viszonyaira való alkalmazása. A Krisztus iránt való 
szeretet hatja át. Tulajdonképen egy kibővített ima az 
egész. Idézetei könnyedén s kitűnően alkalmazvák. 

A II. beszéd (karácsonyi) felosztása textusszerű. De 
az I. részben nem általában az Isten szeretetéről kellett 
volna beszélnie, hanem csupán csak arról az isteni szere-
tetről, a melvlvel Isten az ő egyetlen szülött fiát küldé 
el, tehát a szeretetnek az ezen tényben való nyilvánulá-
sáról, mert a textusban csakis erről van szó. S ha szerző 
ehhez ragaszkodott volna, nem esett volna abba a hibába, 
hogy tulajdonképen már az 1. részben is a II. résznek 
gondolatait fejtegeti, a mikor arra mutat rá már itt, hogy 
Jézus azért küldetett el, hogy lenne bölcseségiinkké, igaz-
ságunkká és szentségünkké. E tételek már a II. rész kér-
désére: »mi végre?« felelnek s így az aránytalanul rövi-

debb II. részre csak annak a fejtegetése maradt, hogy 
Jézus a mi megváltásunkra küldetett a benne való hit 
feltétele alatt. Tehát csak nagyon röviden kellett volna 
rámutatnia az isteni szeretet egyéb nyilvánulására s aztán 
mint e nyilvánulások legfenségesebbjére, a Krisztus test-
ben történt elküldésére fordítani a főfigyelmet s inkább 
azokat a bibliai helyeket kellett volna összeszedni, a melyek 
a mellett tesznek bizonyságot, hogy már még az idők tel-
jessége előtt miként szánja Isten az emberiséget s miként 
akarja az ő szeretete, hogy mindenek éljenek ő néki, míg 
végre elküldi az ő egyetlen fiát stb. A II. részben a Krisz-
tusban való hit mély és evangéliumi felfogással van fej-
tegetve. 

A »téli gondolatok« (III.) hangulatos, de nagyon 
szokott téli tájkép széles és közönséges ecsetkezeléssel. A 
hangulat ad bele bizonyos egységet; de hát a puszta han-
gulatnál mégis csak több kell egy prédikációba, hogy az 
építsen is. A textust is csak úgy szakítja ki a maga egész 
összefüggéséből s önkényesen alkalmazza. 

A IV. és V. (mindkettő farsangi) közönséges morali-
záló beszéd. Mind a kettőben igen sok jó tanács és meg-
szívlelendő intés van; de egyikben sem mutat rá arra az 
erőre, a melyből a kötelességek táplálkoznának s a mely 
az életet megszentelné, hogy tényleg képesek is legyünk 
a magasabb kötelességeket teljesíteni. Sok bennük a pusz-
tán csak szónoki szólásforma igazi mélység nélkül. Két-
ségtelenül érdekesek azok a megfigyelések, lélektani uta-
lások, a melyekkel e beszédekben találkozunk; de nélkü-
lözzük belőlük az arra a belső szellemi kapocsra való 
utalást, a mely pedig mégis csak a legerősebben összefűzi 
az embereket és a melynek megszentelő ereje nélkül hiában 
követelünk bárminő kötelességeket, mert úgyis képtelenek 
az emberek azokat teljesíteni. 

Szinte jól esik e két beszéd után tovább mennünk 
a Vl-ra (húsvéti) és ennek szárnyain a vallásos élet maga-
sabb, éltető aetherébe emelkedni. Ebben a beszédben már 
van aztán erő megint. Már magában eleven, szinte meg-
jelenesítő előadásával is mélyebb benyomást tesz. Főleg 
az első része igen szép. Hiában! más fundamentumot 
senki nem vethet azon kívül, a mely egyszer vettetett. 
Erő ma is csak a Krisztus palástjának érintéséből szár-
mazik ! 

A Vil. (áldozó csütörtöki) egy nemesen gondolkozó 
és mélyen érző lélek nyilatkozata. 

A VIII. (szárazságkor) igen népszerű felelet egy nagy 
theodiceai kérdésre, vallásos hittel és tartalmas magya-
rázattal. 

A IX. (bűnbánati) egy erőteljes, hatalmas homilia, 
találó lélektani festéssel s kitűnő jellemzéssel. Az alkal-
mazása igazán megkapó. Mintha csak egy régi, semmitől 
vissza nem rettenő, emberi tekintetektől tökéletesen füg-
getlen igazi kálvinista bűnbánat prédikátor állana oda 
népe elé s vetné szemére annak bűneit. Az egész gyűj-
teményben ez egyike a legsikerültebb, a legkerekdedebb 
és a legegységesebb prédikációknak. 

A X. beszéd (Hány igaz van köztünk?) »közönsé-
gesnek mondatik ugyan, de szintén bűnbánati. Beveze-
tése nagyon szép. Az alkalmazás szintén az. Van ebben 
is valami megrázó nyíltság, a mely őszinteségével és igaz-
ságával döbbent meg: bár az előadási formában, a ki-
fejezésekben van némi keresettség. Hanem aztán a szerző 
csodálatosan összekever két dolgot, t. i. a bibliának az 
emberiség általános bűnösségéről szóló nagy és örök igaz 
gondolatát és azt a legális, külső tisztességet, becsületes-
séget, azt az idia dikaiozünét, a melvlvel az ember áltatja 
magát és meg is elégszik rendesen. E két dolog össze-
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keverése által aztán ki is esik az alaphangból s nem 
tudja erőteljesen felmutatni az ellentetet a Sodomát elvesztő, 
büntető Isten és a mindeneknek életét akaró s ingyen 
kegyelemből megtartó Atya között. Pedig ennek kellene a 
a gondolatmenetnek lennie. 

A XI. (Jézus megkisértetése) egészben véve jó homilia 
s általában a homiliákban (már a IX. és X. is az volt) 
jobb, mint a synthetika beszédekben. A tárgyalás is sike-
rült ; de nem mutat rá itt sem arra az erőre, a melylyel 
Jézus diadalmaskodott és mi is győzedelmeskedhetünk a 
kisértések felett; vagy a mennyiben egy újjmutatással utal 
is erre. a tárgyalásban ezt nem igazolja, nem bizonyítja, 
hogy meg is győzzön ez erő megtartó és ellenálló hatal-
máról. A 112. lapon van annyi evangéliumi gondolat fel-
halmazva, szinte összezsúfolva, hogy ha azok közül csak 
egyet-kettőt fejtelt volna is ki, az egész beszéd mindjárt 
gazdagabb lett volna és nem maradt volna meg bizonyos 
egyoldalúságban és a kérdésnek inkább közönséges, meg-
szokott, mindennapi tárgyalásában. 

»Az élet keresztje« (XII.) egészen a megszokott kere-
tekben van felállítva. Egészen közönséges magyarázata a 
Lukács IX, 23-nak. A ll-ik rész vége félé pedig olyan 
gondolatokat hoz be a tárgyalásba, a melyek egyáltalában 
nem tartoznak az alapigék eszmekörébe. A theodiceai 
magyarázgatások önmagukban helyesek; de nincs helyük 
ebben a. beszedben, a melyben csak Jézus követhetésének 
a feltételéről lehet textusszerűleg szó, egyebről semmiről; 
de ezt aztan egészen ki kellett volna fejteni. 

A XIII. (közönséges) Jakab V, 13. verse felett egyike 
a legjobbaknak, főként a II. részében. Az I. részben van 
valami kesernyés túlzás az élet szenvedései feltüntetésé-
ben ; s épen a II. részből látszik, hogy maga a szerző 
alapjában derültebb világnézletü, mert ez a rész sokkal 
természetesebb, közvetlenebb, mint az első. Meg az irálya 
is nemesebb. Hanem szerencsétlen egy példa az ott a 
128—129. lapon! Nem alapgondolatában, mert hisz az 
gyönyörű és csak változata Gerok egyik kedves, naiv 
költeményének, hanem a kivitelében. A kidolgozás, az el-
beszeles túltömörsége felreértésre ad okot s nem a kivánt 
célt éri el. Azt vagy meg kell toldania nehánv magya-
rázó szóval, vagy el kell hagynia, avagy pedig az egész 
anyagot máskent kell csoportosítnia annak, a ki esetleg 
e beszedet reprodukálni akarja. 

A XIV. és a XV. beszédek gyermek-isteni tiszteletek 
alkalmával mondattak. A XIV. roppant messziről kezdi s 
nehezen megy rá tulajdonképeni tárgyára. Elég gyermekies 
akar lenni s túlbőségénél fogva fárasztóvá válik. De már 
a 138. lapon a 2-ik kikezdéstől fogva igen kedves, szern-
iéltető és a tárgyhoz szól. Van benne néhány megragadó 
gondolat; azonban egészében mégis kevésbbé gyermekek-
nek való. Reszemről azt hiszem, hogy sokkal építőbb és 
érthetőbb lett volna, ha arról a szeretetről beszelt volna, 
a melylyel Jézus a gyermekeket ma is magához hívja, 
bocsatja és megaldja. Csak a kepzeletben és nem a való-
ságban van az, a mit a gyermeki szerző a gyermeki tiszta 
szívről mond a 142. lapon. Az meg már a paedagogiai 
tapintat ellen vét, a mit ugyancsak ezen a lapon ekként 
fejez ki: >tisztának meg akkor is, ha — Isten őrizzen! 
— talán otthon szüleik, testvéreik szájából valami rosszat 
hallanának; vagy ha otthon nem, hát akkor künn az 
utcán, vagy ott, hova a nagy emberek mulatozni járnak 
s hova — bizony elég rosszul történik! — olykor az 
alig felserdült gyermekeket is elviszik meggondolatlan 
szülőik« stb. Ezt a szüléknek kell prédikálni s nem a 
gyerekeknek! A XV. beszéd már jobb a XlV-nél. Köz-
érthetőbb, mélyebb és kedvesebb. 

A XVI-ikat, a »kövessük az igazságot* címűt az 

alkalomból mondotta szerző, mikor a jezsuita misszió Sár-
keresztúrott járt. Textusa a tehető legjobban választott, 
alapige. (Eféz. IV, 14, 15.) Hitvédő inkább, mint polemi-
kus. Nekem úgy tetszik, hogy hasonló alkalomkor én ag-
gresszivebb lennék. A Méliusék és a Bornemisszáék ere-
jéből kellett volna nekünk valamit, örökölnünk, jó hasznát 
vennők ezekben a »veszedelmes idokben«-ben! A beszéd 
különben tanult, jól képzett történeti ismerőre és dogma-
tikusra vall. 

A XVII. számú beszéd a prot. egyház százados 
örömünnepén mondatott. Eszméitető és tanulságokban 
gazdag. 

A XVIII. alaphangját és eszméjét az 1848. március 
15-iki eseményekre való emlékezés adja meg. Készséggel 
és örömmel kell elismernünk, hogy szerző megragad, úgy 
látszik, minden alkalmat, hogy azokkal az érzésekkel és 
gondolatokkal egybehangzólag hirdesse az igét, a melyek 
épen hallgatói lelkét eltelik. Ezt a beszédét hazafiasság, 
melegség, lelkesedés hatja át s a szabadság, egyenlőség 
és testvériség nagy eszméit odaállítja az evangélium vilá-
gításába. a melyben még felségesebbek és igazabbak, mint 
a politikai, vagy a társadalmi nézpontrói. 

Sajnálom azonban, hogy azt már nem mondhatom 
az utolsó, a XIX. számú beszédből, hogy ez is az evan-
gélium szempontja alá volna helyezve. Pedig Kossuth 
temetése napján, a polgári szabadság nagy bajnokaról 
emlékezve, milyen szépen lehetett volna szólani a szent 
égi szabadságnak isteni felkentjéről és megvalósítójáról! 
Az emberi nagysággal szembe állítani az örök isteni 
nagyságot! De ezt szerző nem tette meg s bibliai textus 
alapján, templomi szószékről elmondott egy olyan beszé-
det. a melyet, ha a népkörben olvasott volna fel, ott 
egészen helyén lett volna; de a templomban semmiképen 
nem! Egyetlen egy vallásos gondolat sincs benne. Puszta 
ember-dicsőítés. Az egyházi beszédnek még a külalakja 
sincs meg benne, a tartalma annál kevésbé. A vesztés 
nagysága felett érzett hazafias fájdalma elfeledtette szer-
zővel, hogy a »fő és végcél mindig : a gyülekezet épí-
tése. Isten országának mentül hathatósabb terjesztése*. 

Nem, a szerzőnek nem ezzel a beszéddel kellett volna 
a kötetet bezárnia, s akkor nekem sem a bírálatot. Va-
lami olyan második adventi, vagy húsvéti, avagy olyan 
bűnbánati beszédet kellett volna adni, mint a minők e 
kötetben vannak. Szerző egyénisége, ereje, hite, remény-
sége azokban van! Ő egy mély vallásos kedély és az 
evangéliumot szereti. Ez a világ az övé. Ne is engedje 
magát soha semmi által abból a világból kiragadtatni! 
Mikor azon a talajon mozog, akkor mindig egyszerű, 
természetes és választékossága mellett is közvetlen; mi-
helyt arról lelép, negélyessé. keresetté válik s untalan arra 
van szüksége, hogy összeállított antológiáiból válogasson 
idézeteket és ezeken tolja tovább gondolatait. Mikor nem 
csinál egyebet, mint csak textusát fejti ki és nem kalandoz 
el annak körén kívül: olyankor egész beszéde, irálya 
olyan könnyed, szinte érzi az ember, hogy valóban in-
spiráció szülte azt, de annál inkább meglátszik aztán a 
nehéz munka azokon, a melyeket nem a szentírás ihle-
tett, hanem eléjük a bibliai hely csak motto gyanánt 
került. 

Az embernek igazi erőt csak az ád. ha géniusát 
szabadon követi s annak a sugallatából alkot. »Ne le-
gyenek te néked idegen isteneid !« 

Kenessey Béla. 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Említettük annak idején, hogy XITI. Leó pápa leg-

utóbbi encyklikájában fölhívta a nempápás keresztyéneket, 
közelebbről a görög keletieket arra, hogy a római egyház 
csalatkozhatlan fejének lábaihoz siessenek s az ő vezér-
lete alatt vele egyesüljenek. Elő akarja tehát készíteni a 
lceleti szertartású katli. egyháznak teljes unióját a pápás 
egyházzal, s ama reményének ád kifejezést, hogy a ke-
resztyén felekezetek egyesülése előbb-utóbb meg fog tör-
ténni. E végből meghagyja nagylelkűleg a keleti egyházak 
ritusát, elő akarja mozdítani keleten a semináriumok és 
nevelőintézetek alapítását, hogy az ifjúság az ott dívó ritus 
szerint neveltessék: s különös dicsérettel adózik a gör. 
keleti egyháznak általában, S — úgymond — ha a keleti 
patriarchának nincs elég saját ritusa szerinti papja, hasz-
nálhat latin ritusút is, a ki aztán alkalmaztatása ideje 
alatt köteles tiszteletben tartani a hivek sajátos ritusát. 

Ujabban arról is értesülünk, hogy a kiváló vallásos-
ságáról és erkölcsiségéről ismert angol népet is vissza 
akaria téríteni a pápa a maga egyháza egyedül üdvözítő 
kebelébe. Ha e szándéka a nevetségig lehetetlen nem volna, 
nem is lenne reá nézve valami rossz fogás; mert hiszen 
a gazdag angol és amerikai nép pápássá tétele bőséges 
forrását nyitná meg a Péterfilléreknek, a melyekre a sze-
gény vatikáni fogolynak tudvalevőleg udvartartása költsé-
geinek fedezéséhez égető szüksége van. Nem csoda tehát, 
ha az agg pápának valóságos mániáj'i a térítés, úgy hogy 
az angol kath. püspökök a térítési tervezetnek megállapí-
tása végett Rómába is hivattak. 

Teljesen értjük, hogy a tanácskozások eddigelé ered-
ményre nem vezettek, a konstantinápolyi patriarcha Rómá-
ban meg sem jelent, sőt legközelebb — mint Athénéből ber-
lini »Prot. Kirchen-Ztg«-nak jelentik — méltó válaszát adja 
a nagylelkű pápás encyklikára. Forrásunk szerint a görög 
politikai lapok hallgatással mellőzték a pápa térítési szán-
dékait, míg az egyháziak a legnagyobb lehetetlenségnek 
tartják ez idő szerint a görög keleti egyház pápalizálását, 
s az egész tervet, > bolondságnak és esztelenségnek bélye-
gezték. Csudálkoztak azon, hogy a nagyműveltségű pápá-
nak oly esztelen gondolata lehetett: föltenni a gör. keleti 
egyházról azt, hogy a pápaság történelmileg jól ismert 
igáját oly könnyen magára veszi. A gör. keleti egyház a 
legrosszabb véleménvnvel van a római egyházról, s őszintén 
sajnálja azokat a népeket, a melyek a pápás dogma igája 
alatt görnyednek. A keleti egyháznak az a meggyőződése, 
hogy a római egyház a keresztyénség legrosszabb, a valódi 
keresztyén szellemtől és Krisztustól legtávolabb álló for-
mája. A római pápás katholicizmus nem igazi katholiciz-
mus. mely sokkal tisztábban van meg a keleti keresztvén-
ségben a szervezet, kultusz, tan és fegyelem tekintetében 
egyaránt. A görög egyház a rómairól azt tartja, hogy a 
beállott szakadás után teljesen letért az igaz keresztyén 
útról, s végleg elhagyta az ős keresztyénség alapjait. Főleg 
az utolsó zsinat dogmája : a vatikáni csalatkozhatatlanság 
teljesen megváltoztatta az ős keresztyén egyházi szerve-
zetet. Hogy a görög egyház valójában képviseli az igazi 
ős keresztyén katholicizmust, DöHinger nyiltan bevallotta, 
az ókatholikusok egyházi sajtója többször is elismerte, s 
hírneves kath. tudósok is, mint Baader, következetesen 
erősítették. A keresztes hadjáratok óta sokat szenvedett 
a kelet a latin nyugattól. Innen van az, hogy a keleti 
népek ellenszenvvel viseltetnek a i ómat egyház iránt, a 

mi már a két katholicizmusnak egymással való elfogulat-
lan összehasonlításából is következik. Az a sok elnyoma-
tás és üldözés, a minek a keleti egyház évszázadokon át 
ki volt téve, bizonyos gyűlöletet fejlesztett ki a gör. keleti 
népek kebelében és gondolkozásmódjában minden iránt, a 
mi pápás és római, s ezt a gyűlöletet a római propaganda 
a keleten neveli az egész vonalon. Másrészről olyannak 
ismeri a keleti nép a római pápás katholicizmust, a mely 
minden haladásnak, műveltségnek- és kvJtnrának halálos 
ellensége. Nagyon is jól ismeri e nép a Syllabust, mely a 
népek szabadságát aláássa, s isineri a római kúria ellen-
séges érzelmű állását a modern népek és kormányok auto-
nomikus vívmányaival szemben. Róma célja épen nem 
más, mint az államok és népek leigázása az egész vona-
lon. Ez magyarázza meg azt a körülményt, hogy a kelet 
Leó pápa legutóbbi eneyklikáját nevetve és gúnyolódva 
fogadta s annak semmi különös jelentőséget nem tulajdo-
nított. Kyriakos Diomedes dr.. az athenei theol. fakultás 
egyháztörténettanára és Hase Károly tanítványa, volt az 
egyetlen, a ki a legújabb apostoli körlevélre. »'AvTt:ra7ri%á« 
című iratában válaszolt, s mint értesülünk, a konstantinápolyi 
patriarcha: VIII. Neopliytos sem fog adós maradni a 
válaszszal. 

így állván a dolog, forrásunk szerint a római pro-
paganda a keleten ugyancsak kellemetlen helyzetbe került. 
Különösen a jezsuiták aknamunkája gyűlöletes az egész 
keleten. Sophia, Philipopolis és Konstantinápolyban ugyan-
csak erőlködnek az ifjúság térítésén, de minden különös 
külső siker nélkül. Görögországban sem sikeres a lélek-
fogdo-ás. Gyümölcseikről ismerik meg őket a keleten is! 

Mint Konstantinápolyból értesülünk, a nyári nagy 
földrengések a török főváros közvetlen tőszomszédságában 
levő chalki-i magasabb theologiai iskolát is alapjában meg-
rontották. A gazdag görögök, a patriarchák, püspökök s 
független keleti egyházak bőséges adományai helyre fog-
ják állítani nem sokára ezt az iskolát, a melyből a keleti 
egyház magasabb kleruszát nyeri. Tetemes összegek álla-
nak már is a konstantinápolyi patriarcha rendelkezésére. 
Végül jelenti forrásunk, hogy Latas Dyonisius zantei érsek, 
egy nyelvismeretekben gazdag és képzett theologus meg-
halt és hogy a lipcsei görög keleti egyházközség papja 
Kalozymi lamiai érseknek lett kinevezve Görögországban. 
Jellemes embernek, jó erkölcsű papnak s a német prot. 
theologiában jártas tudósnak mondják, a mi még inkább 
erősíteni és fejleszteni fogja a görög keleti egyház s a 
német protestantizmus szépen megindult érintkezéseit Hisz' 
természetes szövetséges társa a protestantizmusnak a keleti 
egyház is Róma hatalmával és telhetlen követeléseivel 
szemben! 

A kúriára nézve a naturalista Zola »Lourdes* 
című müve sem bizonyult valami kedvezőnek, a melyből 
rövid három hónap alatt 100 ezer példány kelt el a kath. 
Franciaországban. A berlini »Prot. Kirchen-Ztg« részle-
tesen ismerteti közelmúlt számaiban e művet és a pápás 
Bicard arra adott válaszát. Művészi realismus jellemzi 
Zola e müvét ie, mely azonban tisztaságát és gyöngéd-
ségét tekintve, mely az egész művön végig vonul, messze 
távol áll Zola egyéb irodalmi termékeitől. Azt, hogy a 
mű a tiltott könyvek pápás indexébe kerül, természetes-
nek talaljuk oly írónál, mint Zola és oly kúriánál, a minő 
a római, mely irtózik a szabad gondolattól és szentelt 
vizes és tömjénfüstös machinátióit a csodahelyek körül 
megzavarni nem engedi. A műnek ereje lei ró részében és 
nem regényében van, s itt ritka megfigyelő képességet 
árul el a szerző e csodahely belső életének és nyomorú-
ságának fejtésében és leírásában. A pápás Ricard azzal 
végzi cáfoló iratát: Home a parié, la cause est finis! 



Ez aztán már meggyőző erővel hat az olvasóra — 
teszi hozzá az ismertető! Leteszszük a tollat, meggon-
doljuk, hogy a világ órája a XIX. század végén áll, és 
csodálkozva kérdjük: Quousque tandem?/ Bizony mi is 
azt tartjuk Hase polemikájával. hogy a római egyház a 
vatikáni dogmával teljesen elkészült1. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

N E K R O L O G . 

Horváth Pál. 
» Boldogok, a kiknek szívek tiszta; 

mert ők az Istent meglátják.« 
Máté 5, 8. 

Az a gyászszegélyű levél, mely elkésve, jóval a 
temetés után érkezett hozzám, tudatva, hogy Horváth Pál 
cúni lelkész mult évi dec. 29-én jobblétre szenderült, 
tünő ifjúkorom édes emlékeit varázsolta vissza egy pilla-
natra, melyek közt nem utolsó helyet foglalt el egy meg-
becsülhetetlen jó szomszéd szelíd, nyájas arca. Ez a jó 
szomszéd, ez a kedves tiszttárs. a szelídség eme megtes-
tesülése, a jóbi próbákon átment, hitét mindvégig meg-
tartott férfiú, az a nyájas alázatos lelkipásztor, a ki a 
szeretet isteni hatalmával bírta kis számú biveit, elaludt, 
mint a gyermek anyja kebelén, csendesen, észrevétlenül. 

Ki volt ő ? Nem tudom. Sohase kérdeztem sem szár-
mazását, sem születését. Mikor mint vágygyal telt ifjú 
nagyratörő tervekkel beléptem a nyilvános élet kapuján, 
szomszédomban egy őszes, magas termetű, rendkívül nyájas 
paptársamat találtam, kit évekkel előbb is olyan őszülőnek, 
elvonult csendes embernek ismertem. Azt hallottam, öreg 
káplán volt. Az egyházkerületi betűsoros mutató azt írja 
róla. hogy 1845-ben alkalmaztatott, mint volt lacházai 
káplán, 1859-ben lett cúni lelkész s így 36 évig volt 
gyülekezetének lelki atyja. Mindezt csak utólag böngész-
tem ki. Tőle nem kérdeztem soha. Megtetszett nekem ez az 
Istennek embere; tisztelettel, szeretettel vettem körül; mert 
megérdemelte. Magunkról nem igen beszéltünk, tárgyunk 
volt elég, az én hevemet az ő élettapasztalata mérsékelte 
és megfordítva. Kiegészítettük egymást. Nagy szíve úgy lel-
kesedett, mint egy ifjúé. Hivatásos lelkipásztornak ismer-
tem. ki híveinek, gyülekezetének élt. de egész szívvel, í-gész 
lélekkel. Az Ő világa volt az a kis falu, alig 200 lélek-
számú lakosságával, elrejtve szem elől, ott a Dráva kanya-
rulatában, félre minden közlekedési úttól, félre a világ 
zajától. Az ódon kis templom mögött állott az ódon kis 
papilak, melynek piciny múzeumába a magas ember, csak 
meghajolva léphetett be (így emlékeztetvén mindennap az 
alázatosságra). Kis pléhkálvhája mellett, ha szebb éne-
keinket harmonium-kisérrettel elénekeltük, heh sokszor 
eltűnődtünk szeretett egyházunk, jó református magyar 
népünk sorsa felett! 

Igen, egy volt ő azok közül a sokak közül, kiknek 
nevük nincs, kiknek kicsiny kunyhójuk egész világuk; 
hanem az a világ aztán tiszta, szeplőtelen. Nem beszél 
róluk a világ, mprt nincsenek nagy erényeik (a mik sok-
szor úgy is festett színfalak), de aztán nagy bűneik sin-
csenek. Az ily kis hajlékban nem találhat otthont a világot 
betölteni vágyó hiúság, feltűnés viszketege; megelégszik, 
ha a szeretet kicsiny, de meleg kályhája loboghat ott. 
Szerettetve s szeretve akarja betölteni életét, betölteni 
hivatását. Nem látod őket szónokolva a gyűlések termei-
ben, tósztozva banquet.te-ken. barátkozva úton-útfélen. De 
ott látod mindenütt a hová hü embert hivatás és köte-

lesség állított, mint a közlegényt az őrálláson, ha tagjait 
szinte megdermeszti is a tél fagya. 

Úgy. úgy! mert e kötelességtudó egyéneket, kik egye-
bet se tudnak, mint szeretni, hűnek lenni, bizony meg-
környékezi az inség tele. És Cún bizony az utolsó állo-
mások közé tartozik Felső-Baranyában. Alig megy fel jó 
időben 500 írtra. Ide kellenek azok a meleg szivű em-
berek, kik a hivatalt magáért a hivatalért s nem jöve-
delméért szeretik. Az igaz, hogy ezzel a 200 lélekből álló 
maroknyi néppel nem lehet mesés eredményeket felmu-
tatni, tízezrekre menő építkezéseket tenni s azt világgá 
kürtölni; de lehet egy valódi papi lakást teremteni, mely 
hires legyen az erkölcs jámborságáról, a benne honoló 
szeretetről, szelidségről, takarékosságról s eredményeiről: 
szép tisztaságáról, gondozott gyümölcsöséről, nyugalmas 
méheséről, melyek mind egy erős, de gyermekszelidségü 
emberről beszélnek. Azaz, hogy a parochia ugyan kicsiny 
maradt, de kiszakadt belőle egy rész, hogy rajta díszes 
modern iskola és tanítói lak épüljön s önálló tanítói hiva-
tal állíttassék. Ki hitte volna? hiszen köszönet se volt 
érte szavazva az újságban! Hát így szoktak tenni az 
ilyen nagy idealisták. 

Sokat olvasott, korral haladni szerető ember volt. 
Nem írt ugyan, ki is olvasna, ha mindenki csak írni 
akarna ? de hogy e téren is megállta volna helyét, bizony-
sága az a szép, vonzó, kedves egyházrajz, melybe úgy-
szólván a ma^a lelkét lehelte, bele, melyet a f.-baranyai 
egyházak látogatása alkalmával püspök atyánk méltónak 
talált — az ő tudtán kívül — e becses lapok hasábján 
közzétenni. 

Az élet erős próba alá vetette. Túlságos sokáig káp-
lánkodott. Későn nősült; a mi nem lett volna baj, ha neje, 
most már bánatos özvegye, folyton nem betegeskedik vala. 
A gyógyszer alig fogyott ki hajlékából. De törte békén; nem 
zúgolódott. Nem, még akkor sem, mikor azt vette észre, 
hogy látása gyöngül. Akkor sem, mikor a szemek teljesen 
elsötétültek. Híveitől tudom, mennyire meghatotta őket. 
midőn világtalan lelkészük kis leánya által vezetette föl 
mag:'t, mindig szeretett kathedrájába. Mennyi rábeszé-
lésembe került kinyerni engedélyét, hogy szemeinek operái-
tatása céljából, nevében segélyért folyamodjam. Milyen 
hálával áldotta az Istent, hogy félszemét elég sikerrel ope-
rálták! azt csak én s hozzátartozói tudják. Ha e mellett 
elgondolom, hogy kétannyi fizetésű lelkészek mily követ-
kezetes szemérmetlenséggel zörgetnek, mondva csinált okok-
kal, évről-évre a szegények számára rendelt perselyek 
előtt . . . hagyjuk, hagyjuk! 

Bárányszelídsége azonban nem tette a hatalmasok 
satellesévé. Csúszni, mászni nem tudott s nem is akart. 
Meggyőződése útjáról soha el nem tántorodott. Kegyet 
nem keresvén, arra nem is adott sokat. Ingó meggyőző-
dések. modern közvélemények báb-labdája lenni .nem 
akart. Benne az igaz és jó törekvés ingatlan pártolóra 
számíthatott. 

Híveinek a szó legszebb értelmében atyja volt. 
Hozzá bizalommal járult minden bajában, minden hive. 
Ha segíteni nem tudott, vigasztalt, résztvett bajaikban, 
örömeikben: hiszen érettük, nékiek élt. 

Magábavonult életet élt. Azt hiszem, paptársai közül 
akárhányan nem is ismerték; de tudom, a ki ismerte, 
szerette is ezt a jó embert. 

Lányait, mind a kettőt, ( a mint tudom, tanítókhoz 
adta férjhez. Egyet kért az Úrtól a sok próbát kiállott 
hű szolga, hogy csendes halál vigye lelkét az örökké-
valóságba. És e jutalmat megnyerte. Valószínűleg szív-
szélhűdés folytán, minden szenvedés nélkül, váratlanul 
aludt el. 



Nvolc éve szakított el sorsom szeretett szomszé-
domtól. Emlékét azonban mindég megőriztem, mint ő is 
végig megtartott szeretetében. Halála, melynél tiszteletem 
adóját se róhattam le, meghatott, sok emléket újított fel 
lelkemben. Nem tehettem, hogy meg ne emlékezzem az 
igazról, az Isten e hű szolgájáról. Mécset akartam gyúj-
tani ama sok névtelen emlékének, kik zajtalanul, de annál 
nagyobb haszonnal futják a szép, de nehéz pályát, a kik 
közül egy volt a boldogult is. Legyen áldott emlékezete! 
Nyugodjanak békében porai! 

Nagyváty. Morvny Ferenc, 
ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 

** A Hajnal című belmissziói folyóirat januári száma 
Szabó Aladár szerkesztésében a szerkesztő és kiadó pár-
tolásra buzdító felhívása után Szabó Aladár A mit a nők 
a Krisztusnak köszönhetnek, Dianiska Frigyes Nehánv szó 
a börtönügyről, Szász Béla Gusztáv Adolf című cikkeit. 
Tárcájában két költeményt, Speculum veritatis cím alatt 
az események kritikáját, Apróságok rovatjában apró tör-
téneteket. s végül gazdag hazai és külföldi belmissziói 
szemlét közöl. A havonként két íven megjelenő, csinos 
kiállítású s tiszta evangéliumi lelkű folyóirat egész évre 
1 frtért Hornyánszky Viktornál, lapunk kiadójánál rendel-
hető meg. Pártolásával, terjesztésével a keresztyén hitélet-
nek és szeretetmunkásságnak teszünk hasznos szolgálatot. 

** A Protestáns Szemle január havi füzete ICc-
nessey Béla szerkesztésében következő tartalommal jelent 
meg. Az énekkönyv reformja zenészeti szempontból Farkas 
Lajostól. A héber szellem bölcsészeti iránya Józsa Zsig-
mondtól. A jövő vallás s annak prófétái Szlávik Mátyás-
tól. Mind a három tanulmányról az első közlemény ol-
vasható. A füzetet hazai és külföldi irodalmi szemle egé-
szíti ki. 

** Krisztus az én életem. Zábrák Dénes soproni 
ev. lelkész ily című prédikációgyűjteményéből a III. füzet 
öt ívnyi terjedelemben most hagyta el a sajtót. Van benne 
hét prédikáció: Vízkereszt után a II., III., és IV. és V-ik 
vasárnapra, azután hetvened, hatvanad és ötvened vasár-
napra. A minden hónapban 5—6 íves füzetekben meg-
jelenő gyűjtemény előfizetési ára havonként 50 kr., az egész 
első köteté 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a szerkesztő-
kiadóhoz Sopronba küldendők. 

** Kérelem. Czinke István lelkész úr e lap leg-
utóbbi vezércikkében egyebek között az én személyemről 
is megemlékezett. Azt írja ugyanis: íülöp J. mihelyt egy 
vékony füzetre való magyarázatot összerovogatott, azt vi-
lággá is adta. Legyen szabad e biztos tudomással szem-
ben nem dicsekedésül, csak helyreigazításul következő ké-
réssel fordulni lelkész úrhoz: Ha a kiadási költségeket 
szíves lesz fedezni, Vagy bármi módon biztosítani: szíve-
sen szolgálok azonnal 2-ik, 3-ik, sőt 4-ik füzet egyházi 
dolgozattal is — még pedig vastagabb füzetben. Sőt elő-
zetesen a legnagyobb köszönet mellett kérném bírálatát 
is. Igaz, hogy erre a legegyszerűbb felelet az: Úgy se ér-
nek semmit! Különben e'soroknak célja csupán az volt, 

hogy kinyilatkoztassam, miszerint: a mit az ember nem 
tud, azt mint bizonyodat nem állíthatja. Körmend, 1895. 
január 26. Fülöp József ev. ref. lelkész. 

** A Pallas Nagy Lexikonának a füzetes kiadá-
sából megkaptuk a 97 —100. füzetet, vagyis a VII. köt. 
7—10. füzeteit a következő mellékletekkel: Fonó- vagy 
vászonnövények, A föld képe Mercator projekcióban. Föld-
furó szerszámok 1. és 2. lap, Franciaország polit. térképe, 
A frankok országa 511-ben, Franciaország a XIV. század-
ban, F. felosztása kormányzó-ágok szerint, F. I. Napoleon 
fénykorában, Fúrógépek 1. és 2. lap, Függőhidak, Fürdők 
és zuhanyok, Fűszernövények. E négy füzet a Forrás és 
Frigyes közti címszókat tartalmazza. A cikkek eme füze-
tekben is az ismert gondossággal vannak kidolgozva. 

** Kálvin theologiája. Theologiai magántanári 
vizsgára írta Nagy Károly, akkor brassói segéd-, most 
nagyenyedi rendes pap. Nagy-Enyed Báldi Károly kiadása. 
1895. nagy 8-adrétű, 191 lap, ára 1 frt 50 kr. —Tudo-
mányos becsű, hézagpótló és korszerű munka. Biztos tárgy-
ismerettel, nagy tárgyszeretettel és választékos szép nyel-
ven van írva, melyet bármely művelt olvasó élvezettel 
olvashat. Kálvin dogmatikai rendszerét, mely iránt nagy 
előítélet és bántó tájékozatlanság uralkodik kivált a német 
theologiában, történeti tárgyilagossággal ismerteti és ér-
telmes kritikával méltatja. Az egész munkának inkább 
történeti jellege van, de az ismertetést mindenütt kritikai 
méltatás egészíti ki s hozza közelebb a jelenkor vallásos 
tudatához. Kálvin tömör és logikus szelleme, mély és 
tiszta kegyessége plasztikusan domborodik ki a tanult és 
lelkes szerző erőteljes tolla alatt. A munka beosztásában 
van ugyan némi aránytalanság: pl. az »Institutio« külön-
böző kiadásainak kritikai ismertetése (I. rész) túlságosan 
részletező, míg pl. a krisztologia. predestináció és az er-
kölcstan aránylag röviden van ismertetve. De ezekért a 
kisebb szerkezeti hibákért bőven kárpótolnak a hü ismer-
tetések és helyes kritikai észrevételek. Valóban ideje volt. 
hogy Kálvin Institutiója, a keresztyén theologiának ez a 
nagyszabású terméke, melyről dr. Miller úgy nyilatkozik, 
hogy a theologusnak inkább szabad ebédjéről, mint e 
könyv olvasásáról megfeledkezni, végre-valahára avatott 
ismertetőt és korszerű méltatót nyerjen hazai irodalmunk-
ban. A Kálvin bölcsészetileg átképzett, mélységes keresz-
tvénségére bizony-bizony nagy szükségök van a jelenkor 
fiainak, kik ide s tova hányatnak a tudomány szele által, 
kiknek hite nagyon megfogyatkozott erkölcsi erőben és 
termékenységben. Ezért is elismeréssel üdvözöljük a jeles 
fiatal szerzőt, ki munkájával nagy hézagot pótol irodal-
munkban s a Kálvin mélységes szellemével termékenyíti 
lelkeinket. — A derék munkával még foglalkozni kívá-
nunk, de addig is melegen ajánljuk azt a hazai közönség 
pártoló figyelmébe; a jeles fiatal szerzőnek pedig szívélyes 
hitrokoni üdvözletünket küldjük a bérces kis hazába! 

** Népoktatásügyi községi közigazgatás kézi-
könyve. Az érvényben levő törvények, szabályrendeletek 
utasítások és döntvények alapján összeállította dr. Szabó 
Mihály kolozsvármegvei kir. segéd-tanfelügyelő. Kolozsvár, 
1894. 'Terjedelme 24Ó nagy 8-ad lap, ára 2 frt 20 kr. 



kapható szerzőnél. — A népoktatásügy külső ügyeivel a. 
községi élőijáróságok sokszorosan foglalkoznak. De a tan-
ügyi adminisztrációban rájuk néző teendők nincsenek szá-l 
mukra rendszeresen elkülönítve. Magyarország mintegy! 
13 ezer községének elöljárói mélyen érzik ezt a hiányt W 
s régen várnak oly tanügyi útmutatóra, melyben a tan-
ügyre vonatkozó teendőik rendszeresen fel legyenek dol-
gozva. A fenti cím alatt megjelent könyv rendszeresen, 
pontosan és kimerítőleg felöleli mindazokat a tudnivaló-
kat, melyek a népoktatásügyi adminisztráció terén akár 
a városi, akár a falusi elöljárókra várnak. Tanügyi köz-
igazgatási teendő pedig az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 
megalkotása óta tömérdek néz a községi elöljáróságokra. 
A »Népoktatásügyi községi közigazgatás kézikönyve* mint 
úttörő, hü és biztos tanácsadója lesz a községi elöljáró-
ságoknak (főleg a községi és körjegyzőknek, községi bírák-
nak). úgyszintén mindazoknak, kik a népoktatásügvgyel 
foglalkoznak. Használhatják e munkát a községi és kör-
jegyzőjelöltek, szolgabiróságok. egyházi és városi ható-
ságok, vármegyék és törvényhatósági közigazgatási bizott-
ságok. továbbá az elemi, felső nép-, polgári iskolai és 
iparostanonc-iskolai tanítók, iskolaszékek és gondnokságok, 
iskolaféntartók, tanfelügyelők stb. A »Népoktatásügvi köz-
ségi közigazgatás kézikönyvé*-ben szervesen és össze-
fiiggőleg csoportosítva és a kérdést az érvényben levő 
adatok alapján teljesen kimerítő részletezéssel vannak 
feldolgozva a községi tanügyre vonatkozó Összes törvé-
nyek, szabályrendeletek, utasítások, körrendeletek, dönt-
vények, elvi jelentőségű határozatok stb., oly módon, hogy 
minden tétel után záró jel közt közölve van az illető 
törvény megfeleiő szakasza, vagy a rendelet, döntvény stb. 
kelte és száma s így belőle a kellő felvilágosítás azonnal 
megszerezhető. Áttekinthetők benne mindazon rendtartási 
és kezelési nyomtatványminták, melyeknek használatba 
vétele kötelező. A munka függelékeit képezik a részletes 
tárgymutató, a törvények és rendeletek indexe, s végül 
a határidő-jegyzék, mely a községi elöljáróságoknak vala-
mely időponthoz kötött népoktatásügyi (kisdedóvási) teen-
dőit mintegy emlékeztető gyanánt sorolja elő.— A hasznos 
kézikönyvre felhívjuk mindazok figyelmét, a kik a nép-
iskolai adminisztrációval foglalkoznak. 

E G Y H Á Z . 

A gyülekezetek köréből. Szentmárton-l'átai ref. 
egyházunkban örvendetes és épületes eseményekkel köszön-
tött be az új esztendő. E szép virágzó gyülekezetnek egy-
hangúlag megválasztott tehetséges ifjú papja, Patonay 
jDezső bpesti s. lelkész, ez alkalommal először jelent meg 
új minőségében szerető és reá régóta epedve várakozó 
hivei között, kik ez alkalomból úgy az ő személye, mint 
az egyházuk iránti őszinte igaz szeretetöknek impozáns 
és megható módon adtak kifejezést. A gyülekezet presby-
teriuma és színe-java élén előbb Decsy I. h. lelkész, majd 
különösen Katona Péter nagv-kátai ügyvéd, egyházunk hű 
tagja fogadta szép beszéddel. Ezután jöttek a gyülekezet 
hajadonai, egy díszes zsoltárt hozva ajándékul. Patonay 
Dezső meghatottan válaszolt a szívélyes üdvözlésekre s 
úgy itt, mint új-évi prédikációjában kérte a híveket, hogy 
ez a lángoló szeretet maradjon meg bennök necsak az 
ő személye, hanem főként az egyház iránt, mely valóban 
iztos vára volt és lesz mindenkor a keresztyén vallás-

erkölcsi élet tökéletesbítésére, a nemzeti nagyságunk, jól-
létünk és művelődésünk fejlesztésére irányuló nemes törek-
véseknek. Maradjon meg ez a szeretet még akkor is, ha 
az idő a tettek mezejére szólít és áldozatokat követel a 
közjóra, mire, hogy a gyülekezetben nem is hiányzik a 
készség, megmutatta az által, hogy erre az alkalomra 
közadakozásból díszes keresztelő edényt és tálcát, gyönyörű 
úrasztali- és pompás bársony kathedra-terítőt szereztek. 
Az Isten áldása legyen továbbra is a pásztorral és a 
nyájjal, hogy így megértve és becsülve egymást, egyesült 
erővel építhessék az Úrnak hajlékát! M. L. — Az 
óbudai, református egyház 1894-ik évi, nyomtatásban is 
megjelent kimutatása szerint a gyülekezet létszáma 1531, 
született 73, meghalt 52, házasult 22, konfirmáltatott 22, 
áttért 4, kitért 1 személy. Az egyház bevétele 4565 frt, 
kiadása 3250 frt, pénztári maradványa 1315 frt, kötvé-
nyen kamatozó törzsvagyona 400 frt, közalapi és egyházi 
adóhátraléka 147 frt. A gyülekezeti tagok egy harmadik 
nagyobb harang beszerzésére 852 frt önkénytes adomány-
nyal járultak. 

A gyülekezeti belmisszióról örvendetes és tanul-
ságos adatok olvashatók a következő levélben, mely egy-
szersmind arról is bizonyságot tesz, hogy keresztyén gyü-
lekezeti életet teremteni nálunk is lehet, csak apostoli 
lélek és erő kell hozzá. Az érdekes levél így hangzik: 
Nagytiszteletű szerkesztő úr! Azon gondolattól vezéreltetve, 
hogy a nagyon is új, bel missziói működésre nézve igen 
szükséges, hogy legalább a hazai, egyházi sajtó főorga-
numának szerkesztője tájékozva, értesítve legyen az egyes 
gyülekezetek köréből egyről-másról, van szerencsém fel-
hívni becses figyelmét a következőkre : — A vallásos 
estélyelcet november óta hetenként tartom s a Protestáns 
Szemle egyes füzeteiből és a Zsilinszky müvéből kiválo-
gatott szabad előadási tárgyak iránt oly nagy volt az 
érdeklődés, hogy meg kellett kérni a híveket, hogy egyik 
kedden csak a kijelölt utcák lakóiból, másikon a többi 
utcákból jöjjenek, — A •» szeretet-egyesület* karácsony 
szombatján próbát tett az élelmiszer-segélyosztással és 
pedig, noha először, de igen szép sikerrel, mert 48 család 
igen sok élelmiszert ajándékozott (liszt, hús, szalonna, 
kenyér, kalács stb.) erre a célra, úgy, hogy a telisdedteli 
rakott, nagy presbyteri szobai asztalról kiosztott és pedig 
megelőző beszéd és ima után az egyesületi tagok által 
a jelen levő szegényeknek kiosztott adományokból, ha a 
segélyezett családok tagjainakszámát is veszszük, mintegy 
60—63 egyén részesült olyként, hogy a tehetetlen, vagy 
világtalan hitsorsosokhoz egy-egy tag vitette el az oszta-
lékot egy-egy iskolás leánynyal. Voltak a segélyezettek 
közt világtalanok, elhagyatott öreg, Özvegyek; volt köztük 
hülye, nyomorék és két oly árva iskolás, kiket egy-egy 
szegényes család tart. — Új mező volt aztán előttünk a 
hitsorsos betegek segélyezése. Ezt is megkezdtük tegnap-
előtti közgyűlésünkön, két betegnek szavaztunk meg u. i. 
pénzbeli segélyt. Az egyiktől most jövök. Egy egyesületi 
tagnővel vittük el a segélyt azért is, hogy beteglátogatást 
próbáljak, olyat, a minőt az új törvény kötelezővé tesz, 



de meg különösen azért, mert e szegény betegnek egy 
hülye fia teljesen árvává válik a fenyegető gyászeset folytán 
s majd segélyezésünkre szőrül. Szíves elnézését kérve, 
vagyok Török-Szentmiklós, 1895. január 18-án nt. úrnak 
alázatos szolgatársa Kutasi Bálint, ev. ref. lelkész. 

A jezsuiták Németországban. A német birodalmi 
gyűlés január 17-én meglehetős szavazattöbbséggel ismét 
elfogadta a jezsuitákat kitiltó törvény megszüntetését. Az 
indítványt erre vonatkozólag most is a centrumpárt. tette. 
A törvény végleges eltörléséhez még a »Bundesrath«, azaz 
a német fejedelmek és országok tanácsának hozzájárulása 
szükséges. A mult évben ennek a tanácsnak ellenállásán 
szenvedett hajótörést a centrumpárt most megismételt 
indítványa. 

A világi elem hitbuzgalmát és szorgoskodását 
az Úr szentélye körül napról-napra élénkebben és sűrűb-
ben veszi igénybe a római kath. egyház, írja a Religio. 
így Rómában is kezdik már szervezni az úgynevezett 
parvkhiális bizottságokat. E bizottságoknak az a feladatjok. 
hogy a plébánosokat a lelkipásztorkodásban segítsék, kü-
lönösen pedig az, hogy úgynevezett konferenciákat szer-
vezzenek a gyülekezetekben. Ezek a konferenciák oly 
templomi vallásos összejövetelek, melyeken egyik-másik 
ügyes hitszónok aktuális tárgyakról tart intő, hitvédő, 
hitoktató beszédeket, »conférence*-okat. — íme a római 
egyház belmissziói tevékenysége a gyülekezetekben. Igaz, 
hogy az a »parokhiális bizottság* a protestáns >presby-
terium* római kiadása, a »conférence«-ok meg a modern 
francia-angol protestáns belmissziótól kölcsönzött fegyver. 
De hát az mindegy, a jó intézményeket és fegyvereket az 
ellenféltől sem szégyen eltanulni. Sajnos, hogy mi, magyar 
protestánsok, sokszor a saját testvéreinktől sem akarunk 
tanulni! 

A legnagyobb magyar ev ref. egyháznak, 
Debrecennek az új zsinati törvények értelmében újjászerve-
zett presbyteriuma január 20-án alakult meg. Kiss Áron 
püspök szép beszédben üdvözölte az újonnan választott 
tagokat és a főgondnokot, mire Simon f f y Imre, főgond-
nok, polgármester hathatós szavakkal válaszolt. Az új 
presbyterek nevében Puky Gyula táblai elnök mondott 
egy tartalmas beszéd kíséretében köszönetet, mely előtt 
mindnyájan felesküdtek. — Főjegyzővé választották Somo-
gyi Pál képezdei tanárt, aljegyzővé Jenéi Miklóst, ügyész-
szé Kovács Józsefet, pénztárnokká Jenéi Józsefet. 

I S K O L A . 

Az országos közoktatási tanács reformjáról 
fontos nyilatkozatot tett Wlassics Gyula közoktatásügyi 
miniszter a képviselőház január 24-iki ülésében. A taná-
csot b. Eötvös Loránd tudvalevőleg megszüntette s az 
intézmény reformját napirendre tűzte. A reform szüksé-
gességében a miniszter is egyetért elődjével, de egyszersmind 
azt is kijelentette, hogy a feloszlatott tanácsot fennálló in-
tézménynek tekinti, mert az a király által szentesített 
szabályzaton nyugszik s mert ő a szakemberek tanácsát 

az adminisztrációban nem tartja nélkülözhetőnek. Ankétet 
fog összehívni s ennek véleményétől teszi függővé az 
újjászervezést. De azt előre és határozottan jelzi, hogy 
a tankönyv-birálatot ettől a szervezettől okvetlenül el 
fogja venni. Az ideiglenesen működő tanácsban a közép-
iskolai ügyek vezetésével Eiödi Béla főigazgatót, a nép-
iskolai ügyek intézésével pedig ideiglenesen Verédy Ká-
roly tanfelügyelőt bízta meg. 

Budapest népoktatási állapota évről-évre tete-
mes haladást tüntet fel és így természetes, hogy a fen-
tartási költségek is emelkednek a jóváhagyott költségelő-
irányzat szerint a szorosan vett községi elemi népiskolák 
fentartására 1.406.620 frt, a polgári iskolákra 500,880 frt, 
az óvodákra 25,000 frt, az inasiskolákra 166.080 frt, is-
kola-építkezésekre 8.582,900 frt van előirányozva.. A nép-
oktatási törvény végrehajtása átlag 5.670,508 frt kiadással 
jár ez idő szerint. Középiskolát a főváros csak kettőt tart 
fenn és pedig két főreáliskolát 174,256 frt kiadással. Tan-
díj és beíratás címén szedetik a tanulók után a reálisko-
lákban 27.800 frt, a polg. iskolákban 74,425 frt, az elemi 
iskolákban 57,875 frt. 

Államilag segélyezett népiskolák. A vallás- és 
közoktatási miniszter az 1893. XXVI. t.-c. alapján a tanítói 
fizetésnek 300 forintra való kiegészítésére 26 ungmegye-
beli gör. kath. elemi iskolának állami segélyt engedélyezett. 
A legkisebb segély 40 frt, a legnagyobb 204 frt. Csak 
azon iskolák tanítói élvezik az államsegélyt, a kik képe-
sítve vannak: nem képesített tanítóval bíró iskoláknak az 
államsegélyt csak akkor utalványozzák, mikor a tanítói 
állás okleveles egyénnel lesz betöltve. 

Iskolák története a millenniumra. Dávidházy 
János, kabai ev. ref. lelkész-esperes összegyűjtötte egy-
háza iskolatörténetének monographiai adatait, melyek a 
hajdúmegyei tanítók Gönczy-egy sülét ének szoboszlói járás-
köre altal január hó 23 án Kábán tartott közgyűlésen fel 
is olvastattak. Ez alkalommal a járáskör elhatározta, hogy 
fölkéri Hejdúmegye lelkészi hivatalait, készítsék el a mil-
lenniumig az egyes egyházak iskolai monographiáit. ille-
tőleg az ide vonatkozó forrásokat bocsássák az illető taní-
tók rendelkezésére. 

Tanári kör Debrecenben. A középiskolai orszá-
gos tanáregyesület debreceni fiókja Dóczi Imre és dr. Kar-
dos Albert felhívása folytán január 26-ikán megalakult 
»Debreceni tanári kör« névvel. Elnökévé Dóczi Imrét 
választották. Tagjai szép számmal vannak, ezenfelül még 
a vidéket is be akarják vonni. 

Debrecen az egyetemért. Debrecenben a protes-
táns egyetem érdekében újabban igen élénk agitációt fej-
tenek ki, főleg az ottani lapok, a melyek egytől-egyik (van 
vagy 10) lelkes hangon buzdítják a közönséget adakozásra 
és a gyűjtésre leleményes eszközöket eszelnek ki. így pl. 
az egyik lap felhívást intézett a város öregeihez, hogv 
végrendeletökben emlékezzenek meg az egyetemről, ugyan-
ezen lap szerkesztőségében a. prot. egyetemnek egy buzgó 
barátja 2000 levelezőlapot deponált ilyen tartalommal: 
»Boldogsága első percében ne feledkezzék meg a debre-
ceni egyetemről*. Ezeket a mennyegző napján az új házas-
pároknak fogják elküldözni. Végül hatalmas előkészületeket 
tesznek egy monstre-hangversenvre, mely az egyetem javára, 
kiváló művészi erők közreműködésével, a városi színház-
ban márc. 8-án tartatik meg. A concert rendezői: Márk 
Endre, Bernáih Hóra és Péchy Kálmán. 



A fővárosi tanszemélyzet fizetésének rendezése vezetést rá lehessen bízni a tanítókra. A kötelező polgári 
tárgyában a közgyűlés egyhangú határozatát, fájdalom, a házasságról szóló törvényt 1895. december havában fog-
belügyminiszterium jóvá nem hagyta, pedig a költségvetés- j á k é m e J é p t e l n i a b b a n a határidőben, a melyet maga a 
ben a fedezetről gondoskodva van. A lavaslat szerint az , . A i ^ i • x, 7 - , V ! • 
illetmények a következők lennének: ' t o r v e n Y r e n d e L ~ A k e t e l n e m i n t e z e t t Wlhazpohtiha* 

Reáliskolái igazgató 2000 frt fizetés, lakás vagy javaslatra nézve a belügyminiszter is akképen jellemzi 
600 frt lakbér, 200 frt igazgatói díj és 200 frt ötödéves a kormány álláspontját, hogy azok elveit feltétlenül fen-
pótlek. tartják, de a szerkezethez és a szavakhoz nem ragasz-

Polgári igazgató 1700 Vaf J ^ 1 0 " f r t k o d n a k - A megalkuvás, hír szerint, abból áll, hogy a val-
i a k b e r Elemi igazgató' 1 4 0 0 ' f r t ' ' f i z e t é s ' 4 2 0 frt l á s s z a b a d gyakorlatából kihagyják a felekezetnélküliséget, 
lakbér, 10 ) igazg. díj és 140 frt ötödéves pótlék. a z s l d ó vallás recepciójából pedig elejtik a zsidó vallasra 

Reáliskolái tanár I. 1700 frt fizetés, 510 frt lakbér, való áttérést. 
170 frt ötödeves pótlek; II 1400 frt fizetés. 420 frt lak- * N é p p á r t c í m a l a t t J a n u a r 2g-án a klerikális párt 
ber; III. 1200 frt fizetes, 360 frt lakbér. megalakult a székes fővárosban. Grófok, bárók, kanono-

Polg. isk. tan I 1500 frt fizetés, 450 frt lakbér, k o k p ü s p ö k i jószágkormányzók és jogtanácsosok alakítot-
150 frt ötödeves pótlék; II. 1200 frt fizetés, 3b0 frt lak- t a k g r ó f Eszterházy Miklós és gróf Zichy Nándor veze-
ber; III. 1000 frt fizetes 300 frt lakbér, t é s e a ] a t t G s u d a l a t o s z ürzavara a fogalmaknak és különös 

Elemi isk. tan. 1 1 00 írt fizetes, 330 írt lakbér, f o r d u l a s a a z időknek, hogy a feodalis-klerikális arisztokra-
110 frt ötödéves pótlék; II. 800fr t fizetes, 240 frt lakbér; t a k m o g t e g y s z e r r e demokratáknak csapnak föl. Prog-
111. 600 frt fizetés 200 frt lakbér. rammjukat így lehetne röviden jellemezni: klerikális kenettel 

Az elemi iskoláknál egy-egy segedtanító is alkalmaz- b e m a z o I t k ö z j o g i r e a k c i ó > A J a m b ü r n é t l e t n p i o m i z a s z i ó k 
tátik 600 forint fizetéssel a kit három év multával híva- a l a t t é g g z e n t z s o l o z s m a k éneklésével egy csatasorba állí-
talból r. tanítói állásra léptetnek elő. Minden fővárosi t a n i a z z a ] a h a z a f i a t l a n arisztrokáciával, mely negyedfél-
a ka mázott a Ill-ik fizetési fokozatban három evig, a s z á z esztendő óta Bécsből kapja a kommandót. - Vigvázza-
Il-ikban négy évig marad. A reál- és polg isk. igazgató n a k a n é p a s z t o r a i e báránybőrbe öltözött farkasokra, 
heti 10, az elemi igazgatók heti 20 órára kötelezhetők, a k i k n e k a e i n e m s o k a r a mindenfeié megjelennek az or-
tanárok 18, a polgári tanítók 20, az elemiek 2b tanitasi s z a g b a n ! 
órára kötelezhetők hetenkent. Óratöbbletért a polgári isko-
láknál 60 frt, ez elemieknél 40 frt jár. * A baseli misszió-társaság működéséről Oehler 

inspektor mult évi jelentéséből kiemeljük a következő ada-
tokat. A baseli misszió 51 állomáson Indiában, Chinában, 
az Aranyparton és Kamerunban 115 férfi misszionáriust, 

TT-TTT AT\TT7 "C*T T?Tr ^ ^ férjes, 6 hajadon női misszionáriust tart és foglal-
I I U L í U i M x 1 ÜfJLÜriA.. koztat. A mult évben 1981 pogányt kereszteltek meg, 

kikkel a baseli misszió keresztyéneinek száma 28,209-re 
* A vallás- és közoktatási tárca költségvetési emelkedett. Az előző év 128 ezer frankos deficitje a mult 

vitája járja január 24-ike óta a képviselőházban. Az ellen- f ben teljesen fedeztetett A mult év összes bevétele 
. , . , , t 1 , 1.2o4,227 trankra emelkedett, a legnagyobb összeg, ami t 

zek minden arnyalata kimeletlenul tamadja a kormány a b a s e i l I m s g z i ó e d d l g e l é r t ' V a lóban igazak a jelentés 
egyházi és tanügyi politikáját. Tárgyilagosabb kritikát alig z a r ó szavai: Nagy dolgot művelt velünk az Úr, örülhe-
hallani. De az ifjú és rokonszenves miniszter új helyze- tünk. A mi kegyelmes Istenünknek és a Jézus Krisztusnak 
tében derekasan forgatja magát. A protestáns vallású kép- legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás! 
viselők közül Kiss A., Bánó F., Madarász I., Veres József, * Az öngyilkosság okairól következő adatokat 
Korács Albert, Pulszky Gusztáv stb. vettek részt a költ- lehet olvasni Brierre de Boismont könyvében. A tudós 
ségvetési vitában, amazok többé-kevésbbé támadva, az szerző, ki a hírneves Lombroso tanítványa, 4595 öngyil-
utóbbi erélyesen védve a kormány egyházi és iskolai poli- kosra vonatkozó adatokat gyűjtött össze, melyeknél a halál 
tikáját, melyekkel lapunk mai számában két külön cikkben okait következőkben állapította meg a vizsgálat: 
foglalkozunk. Bánat 361 esetben = 15-76 % 

* Az egyházpolitikai törvények végrehajtása. A Csalódás 311 » ~ 13 58 » 
belügyminiszter. Perczel Dezső Bonyhádon január 27-én Szerelem 306 » 13'35 » 
tartott programm-beszédében kinyilatkoztatta, hogy a kor- ^ egénység 282 » —• 12*35 » 
mány az egyházpolitikai törvényeket a kitűzött határidőben Vagyon elvesztése . . _ . . 277 > = 12'35 » 
oly módon fogja végrehajtani, hogy az izgalomba hozott Életuntság 237 » iO'33 » 
kedélyek lecsillapodjanak és az általános megnyugvás minél Lelkiismereti furdalások 13 4 » •— 5'95 » 
inkább megközelíttessék. Az állami anyakönyvek vezetése Kimerültség 124 > = 5 28 * 
1895. szeptember 1-én az egész országban megkezdődik. Lustaság 56 » = 2'45 » 
E végből ez év első felében megállapítják az anyakönyvi Becsvágy 54 » = 2'36 » 
kerületeket, e kerületek neveit és székhelyeit. Perczel erre a Játék 44 » = l -93 » 
célra a tanítókat nélkülözhetetleneknek tartja s rá akarja bírni Munkahiány 43 » — l -87 > 
kultuszminiszter kollégáját, hogy az 1868. évi népiskolai Vallási vagy politikai túlzás . 38 » = 1 - 8 6 » 
törvénynek oly magyarázatot adjon, hogy az anyakönyv- Büszkeség 26 » = 1*18 * 
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Szerkesztőség:: 
IX. kerület, Pipa-utca. 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, di jak intézendök. 
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S Z Ö T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
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Félévre : 4 frt 5tí kr; egész évre : 9 frt. 

ügyes szám ára 20 kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Konfirmált if jak egyesülete. 
A múltkor , a mikor a »Prot. Egyli. s Isk. 

Lap«-ban a »Christian Endeavor«-féle mozgal-
makról olvastam, fájt a lelkem, a mikor a r r a 
gondoltam, hogy nálunk sokan er re is azt mond-
ják : Nem nekünk való az ! Nem is jól hangza-
nék, ha mi magyar »keresztyén törekvés egyesü-
l e t e k e t aka rnánk alapítani. Hát hiszen nem is 
arról van szó, hogy a Christ ian Encleavor szót jól-
rosszul magyar ra fordítsuk s az alá egy-két ifjú 
lelket kényszerí tsünk. Hanem arról van szó, hogy 
az egyházópítós munkájában a psychologiát s kül-
földi tes tvéreink vallásos tapasztalatai t jobban 
hasznunkra fordítsuk, mint azt eddig tettük. A 
vallásos érzelem kis gyermekekben is elég erős, 
de még egyáltalában véve nem öntudatos. A 
nagyokban meg van elég öntudatosság, de bizony 
fájdalom, a keresztyén élő hit melege ugyan meg-
fogyatkozott. A konfirmált gyermekekben már 
többé-kevésbbé felébredt az öntudatosság, de a 
vallásos érzelem melegségét még nem fogyasz-
totta el. Az az__első ú rvacsora és az ahhoz való 
előkészület meghat ja a felserdült i f jakat és lányo-
kat^Jia-^eörk—tejj-as^n el nem hibázott a konfir-_ 
mációi oktatás. De aztán mi történik. AzThogy 
az élet szét t iporja a szivekben plántált csemetét. 
Arra, hogy az egyháznak, mint külső, földi insti-
túciónak tagja legyen a konfirmált gyermek, még 
nem tar t juk alkalmatosnak s még sem teszünk 
semmit, hogy a konf i rmációkor még viruló haj-
tást erősí tsük s így elérjük, hogy a konfirmáltak 
teljes ön tuda tosságra ju tásuk korában is buzgó, 
élő hittel ékeskedő tagjai legyenek az evangé-
liomi egyházaknak. Sőt engedjük, hogy a kon-
firmáció eredményét tönkre tegye a világ. A 
suhancok mehetnek miat tunk a korcsmákba, az 
uri kisasszonyok a bálokba s a fiatal ur i gye-
rekek épen a konfirmáció után kezdenek elme-
rülni abba a megmérgezet t cynikus világnézletbe, 
melyben nincs élő hit s rendesen egy sötét fol-

tot kap az élet, a melyről mindenki tud, de senki 
sem beszél, mer t általános. 

Épen azért azt mondom, hogy sem szük-
ségesebb, sem okosabb belmissziói munká t nem 
képzelek, mint épen a konfirmált iljak és ifjú 
nők gondozását . Már más helyen (a »Hajnal«-ban) 
uta l tam röviden arra , hogy a belső-somogyi 
egyházmegye esperese, Bocsor Lajos, tengődi 
lelkész, legutóbbi esperesi je lentésében felvetette 
azt az eszmét, hogy a serdül t i f júság evangé-
liomi szellemben való vezetésére többet kel lene 
tennünk. De hát a szép eszme elhangzott , mint 
a hogy Magyarországon rendesen minden szép 
eszme elhangzik, visszhang nélkül, ha a Krisztus 
evangél iomának következetesebb érvényesí tését 
célozza. S bizony nagyon szeretném, ha valami 
rendkívüli ékesszólással bírnék s meg tudnám 
győzni a gyülekezetek vezetőit, hogy ha a kon-
firmált ifjak ós leányok meleg hitét ápolnák, 
erősítenék, akkor míg hasznos munká t végez-
nének, másfelől igazán nagy ki látásuk lenne a 
sikerre. Akárhol kezdünk is az egyházi élet fel-
elevenítéséhez, mindenhol egy csomó holt for-
mára s ugyancsak sok nehézségre bukkanunk, míg 
a konfirmált gyermekeknél oly alapot találha-
tunk, a melyre bizton épí thetünk. 

Nagyon természetesen, szükséges dolog ma-
gának a konfirmációi okta tásnak tűzzel és a Lélek 
erejével való vezetése is " Nem elég megtanítani 
a gyermekeket , eszmélté tni kell őket. Rajongó 
lelkesedéssel kell őket eltölteni a Krisztus i ránt 
s meg kell nekik magyarázni, hogy minden fé-
nye a világnak meg néni világosíthatná a lélek 
kárhozafának sötétségét, ha a mennyei Atya oly 
nagyon i rgalmas nem lett volna. Meg kell velők 
értetni, hogy Istennek Lelke azok mellett az 
igazságok mellett szól, a melyeket az evangé-
liumi egyházak hirdetnek. Es aztaiü emlékeze-
tessé kell tenni a konfirmált gyermekek számára 
a konfirmálás napját . Meg kell velők értetni, 
hogy azon a napon szent szövetség kötésére 



maga a Mindenható nyúj t ja ki feléjük kezét és 
ja j annak, a ki e kezet magától elutasítja. Ki 
kellene nekik akkor mindjár t osztani az úrva-
csorát, de csak akkor, ha úgy tapasztaljuk, hogy 
igazán hisznek a Krisztusban és szeretik őt és 
az egyház nevében meg kellene őket a jándé-
kozni legalább is egy új tes tamentommal . A 
bibl ia társaság egy új tes tamentomot, a mely 
42 k rba kerül a tá rsaságnak, 18 k ré r t ad, s a 
bibl ia társaság ügynöke (Budapest, Deák- tér 4.) 
évről-évre felszólítj a a lelkészeket, hogy tegyék 
lehetővé a konfirmált gyermekeknek életük leg-
ünnepélyesebb pi l lanatában bibliával való ellá-
tását. Milyen szép lenne, ha már most hozzá-
lá tnának a szükséges csekély összeg összehozá-
sához. Óh ha minden konfirmált magyar gyer-
mek saját egyháza nevében kapna egy a lelkész 
nevével ellátott új tes tamentomot , olyan vetés 
lenne ez, a mely után okvetlenül gazdag a ra t á s 
következnék. 

Hanem aztán meg kellene mondani a kon-
firmált i f jaknak és leányoknak, hogy külön-külön 
alkossanak egy szent szövetséget vagy egyesü-
lést. Gyűljenek össze, a mikor idejök engedi és 
a lelkész meg a presbyterek jelenlétében éne-
keljenek s imádkozzanak és hallgassák meg, a 
mit a lelkész beszél hozzájok, magyarázván 
nekik az í rás t az ő korukhoz ós fej let tségükhöz 
képest. Jó volna most mindjár t ez évben a kon-
firmált növendékeket ily egyesülésekké alakítani 
s felhívni a régebben konf i rmál takat is, hogy 
csatlakozzanak a konfirmált ifjak vagy ifjú lányok 
egyesületéhez. Ilyen egyesületekből lehetne aztán 
ifjúsági énekkar t formálni. Ilyen egyesületek kö-
rében lehetne építő felolvasásokat tartani , a me-
lyekre a felnőttek is meghívhatok lennének. Ilyen 
egyesületek vagy egyesülések (mert nem kelle-
nének részleges alapszabályok, se nagy tagsági díj, 
hanem néhány pont, a melyekben ki lehetne 
fejezni, hogy az ifjak a Krisztusnak ós evangé-
liumi egyházaknak szolgálni s a konfirmált ifjak 
vagy lányok összejöveteleit látogatni készek és 
ezekre kötelezik is magokat) lennének aztán iga-
zán az egyház veteményes kertje. 

Végül még megjegyzem, hogy a németek 
is nehezen fogadják el a »Chr. Endeavor« esz-
méjét. Azt, hogy »nem nekünk való«, ott most 
a Chr. Endeavor-re alkalmazzák. Ez bizonyság 
a mellett, hogy a németek azokat az okos intéz-
ményeket , a miket elfogadtak, nem azért fogad-
ták el az angoloktól és amerikaiaktól , mer t ro-
konságban állanak velők, hanem mert a Jézus 
ereje hatott rá juk s a mennyiben annyiban, meg-
győzte őket. Másfelől felnyílhatnának a mi sze-
meink is, hogy mi meg az okos intézményeket 
nem azért nem valósítjuk meg, mer t jó magya-

rok vagyunk, hanem mert rossz keresztyének 
vagyunk. De ha a »Chr. Endeavort« magyar 
formában megvalósí t juk s egész erővel hozzálá-
tunk az i f júság evangelizálásához, a konfirmációi 
előkészítés regenerá lásához s a felserdült ifjúsá-
got továbbra is együtt ta r t juk , ápoljuk, erős í t jük: 
akkor jobb keresztyének is, jobb magyarok is 
leszünk. 

Szabó Aladár. 

Teendőink a gyermekek vallása s az állami 
anyakönyvvezetésre vonatkozó törvények 

kihirdetése és életbe lépte után. 
A polgári házasságra vonatkozó új törvénynyel együtt, 

ugyanazon időben hirdettetett ki és lép életbe a gyerme-
liek vallását szabályozó 1894. évi XXXII. törvénycikk, 
melynek lényege, röviden szólva, abban áll, hogy a bevett, 
vagy törvényesen elismert különböző vallásfelekezetekhez 
tartozó házasulok szabad tetszésük szerint egyezhetnek 
meg arra nézve, hogy gyermekeik valamennyien az atya 
vagy anya vallását kövessék, illetőleg abban neveltessenek. 

Ha a vegyes házasságból születendő gyermekek val-
lásának megválasztására vonatkozó protestáns egyházjogi 
felfogást vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a 
protestáns egyházjogtudósok nagy általánosságban elisme-
rik erre nézve az állam törvényadó jogát. Elismerik pe-
dig azon, minden kétségen felül álló tényből indulva ki, 
hogy az egyházi hatóságok által e tekintetben hozott tör-
vények minden esetben a vegyes házasságban élő felek 
közül csak az egyikre volnának kötelezőek. 

Több lehetőség áll fenn e kérdésre nézve. Első az, 
hogy az atya az anyával egyetértőleg, esetleg annak aka-
rata ellenére határozza meg a gyermekek vallását, a nél-
kül azonban, hogy ezen megállapodás kötelező erejű szer-
ződéssel bírna. Így volt ez Poroszországban, megerősítve 
egy 1803. november 20-án kiadott királyi deklaráció által 
Hazánkban ismerjük e kérdés állását az 1791. évi XXVI. 
törvénycikk idejétől kezdve az 1868. évi LIII. törvény-
cikk 12. §-án át egészen ezen legújabb törvény fejle-
ményéig. Bajorországban az 1818-ban kiadott vallási edic-
tum — közelállva a mi új törvényünkhöz — a vegyes 
házasságban élő szüléknek a gyermekek vallása megvá-
lasztására vonatkozó szerződését jogerővel bíró szerződés-
nek mondja ki, de az után, ebben meg 1868. évi LIII. 
törvényünk illető §-ának szelleméhez közeledve, azt mondja, 
hogy ilyen szerződés nem létében a fiúk atyjoknak, a 
leányok anyjoknak vallását követik. 

A második lehetőség tehát az, hogy, a mint az 
hazánkban 1868-ig volt, az államnak erősebb felekezete 
igyekezett a vegyes házasságból lehetőleg minél több gyer-
meket magának szerezni meg. 

A harmadik lehetőség az, melyet Bajorországról csak 
fentebb mondottunk, míg a negyedik és az ötödik az, 
hogy vagy azt mondja ki az állami törvényhozás kötele-
zőnek, hogy a vegyes házasságból született gyermekek 
közül a fiúk atyjoknak, a leányok pedig anyjoknak val-
lását követik, vagy pedig a szülék szabad tetszésére bíz-
zák születendő gyermekeik vallásának megválasztását. 

Nem akarunk itt annak a fejtegetésébe belebocsát-
kozni, hogy vájjon az új törvény rendelkezése jobb-e vagy 
rosszabb az eddigi törvényénél, sem azt nem akarjuk fej-
tegetni, hogy a kettő közül melyik áll erősebb vallás-



erkölcsi alapon, mert mindezekről már igen sokat beszél-
tek és írtak. 

Itt ezen tárgyról legyen elég csak annyit mondanom, 
hogy egyházunk lelkészeinek már most, ezen törvény ki-
hirdettetése után, actióba kell lépniök s annak lépése 
után folyton résen kell lenniök, hogy a lélekhalászás mun-
kájában kedvet és gyönyörűséget találó ellenfelek el ne 
szedjék tőlünk azokat is, kik szüleik lélekiránya, rokon-
szenve szerint a mi hiveink közé számláltathattak volna. 

E tárgyra különben még röviden, legalább, vissza fo-
gok térni. 

Sokkal többet tudok itt mondani arról, hogy mik 
lesznek a mi teendőink az állami anyakönyvvezetésre vo-
natkozó törvény kihirdettetése és életbe lépte után? 

Az anyakönyvvezetés fontosságáról már az igen régi 
időkben meg voltak az emberek győződve. A római jog 
már intézkedik az újszülötteknek kötelező följegyzéséről, 
s talán az egész földön a legrégibb keresztelési anyakönyv 
Elorencben található, hol az 1450-nel kezdődik s Francia-
országban a papok 1515 óta vezetnek halotti anyaköny-
veket. A tridenti zsinat kötelezi a parochusokat, hogy a 
házasulandókat és a keresztelendőket anyakönyvezzék. A 
német protestáns egyházban a tridenti zsinat előtt több 
rendelet adatott ki a házasulandók, a keresztelendők, vala-
mint a halottaknak is anyakönyvezésére, míg hazánkban 
rendszeresen tulajdonképen csak 1827 óta vezettetnek az 
anyakönyvek. 

Egyáltalában nem szükséges fejtegetnem e becses 
lap olvasói előtt, hogy micsoda nagy fontossága van 
államra s egyházra egviránt az anyakönyvek helyes veze-
tésének. Nem vonja azt közülünk senki sem kétségbe, 
hogy az államnak föltétlen joga van az anyakönyvek, mi-
ként és kik által való vezetéséről intézkedni. 

Németországban is a polgári házassággal ugyanazon 
időben lépett életbe az állami anyakönyvvezetés, s ott az 
egyházi hatóságok azonnal kimondották, hogy egyházi 
érdekből az egyházi anyakönyvek, mindenesetre módosított 
alakban, de tovább is fentartandók és vezetendők. 

Es ezt nekünk, a mi egyházi legfőbb hatóságunknak, 
egybehívandó zsinatunknak szintén okvetetlenül ki kell és 
pedig még ezen törvény életbe lépte előtt mondania, hogy 
a kérdés lényegének nem értése miatt valamiképen egyik-
másik lelkészünk félbe ne hagyja az eddig kezeiben volt 
anyakönyvek vezetését akkor, mikor községében a polgári 
anyakönyvvezető megkezdendi működését. 

Hiszen egyházi hatóságainknak ezután is ludniok 
kell azt, hogy egy egyházközségben, egyházmegyében, egy-
házkerületben, az egész egyházban mennyire megy a szülöt-
tek, a halottak, az egy házilag megesküdtek, a hozzánk 
áttértek, a tőlünk kitértek száma. Egy szóval egyházunknak 
ezután is szüksége lesz, úgy saját egyházi, mint az állam 
testébe tartozóságánál fogva állami érdekből is jól veze-
tett, pontos, tehát föltétlenül megbízható statisztikai ada-
tokra, kimutatásokra. 

Behozatván az állami anyakönyvvezetés, önkény-
telenül is fölmerül előttünk a kérdés, hogy vájjon az új 
anyakönyvek jobbak lesznek-e, jobban lesznek-e vezetve 
az eddigi egyházi anyakönyveknél? 

Leplezetlenül kimondom arra én komoly meggyőző-
désemet, hogy bizony azok a legtöbb helyen rosszabbak 
lesznek, rosszabbúl lesznek vezetve, mint az eddigiek vol-
tak, mint a hogy az eddigieket vezették. 

De hát hogyan! Mikor a 7. §. szerint az anya-
könyvvezetők, nagy és kis községekben első sorban az 
elöljárók közül nevezendők ki. Hogy egyik-másik községi 
előljáró milyen képzettséggel fogja majd kezébe az anya-
könyvvezetői tollat: arról jobb nem is beszélni. 

Fölmerül aztán még előttünk az a kérdés is, hogy 
vájjon van-e nagy okuk sajnálni lelkészeinknek, hogy 
elvétetik tőlük az anyakönyvvezetés s az anyakönyvekből 
való kiadványozás joga és kötelessége, már t. i. a meny-
nyire főként az utóbbi egyelőre elvétethetik ? 

Bizonyos az, hogy lelkészeinknek ezentúl mindinkább 
kevesbülő számmal kellvén anyakönyvi kivonatokat ki-
adniok: e miatt bevételök, főként nagy egyházközségek-
ben, meglehetősen megcsökken. 

De nézzük csak a dolog másik oldalát is. 
Zsigmond Sándor h.-szoboszlői lelkész úr, baráti jó-

indulatból kértemre szíves volt összeállítani az állam érde-
kében, rendeleteken alapuló anyakönyvi ingyen-munkák 
jegyzékét. 

Jó lesz ezt megszívlelnünk, hogy a szóban forgó 
kérdésről teljesen tárgyilagos ítéletet alkothassunk ma-
gunknak. 

I. A védekezés érdekében vezetendő az anyakönyv 
eredeti párja. Nem másolat tehát, hanem eredeti pár, 
mely mindig és mindenütt, egyidejűleg azon lelkész által 
töltendő ki pontosan, a ki az aktust végezte. 

II. Igazságszolgáltatás érdekében: 
1. Bűnügyben, lopás, verekedés, gyilkosság, rabló-

gyilkosság ügyében; ha a tettes kiskorú: föltétlenül min-
den esetben keresztlevél; ha nagykorú: korának kétes 
volta miatt. 

2. Bűnügyben, ha a tettes elhalt, halotti bizonyítvány. 
3. Rendőri, vagy jövedéki hihágási ügyben, ha kora 

kétséges, vagy ha elhalt. 
III. Közigazgatási ügyben: 
1. Hatósági szegénységi bizonyítványok aláírása. 
2. Közkórházi ápoltak illetékességének megállapítása 

érdekében, a felvételi ív hitelesítése, a születés, esetleg a 
házasság adatával. 

3. Adóügyben kiállított szegénységi bizonylatok hite-
lesítése. 

4. A vagyon nélkül elhaltak nemleges zálogolási 
jegyzőkönyvének hitelesítése, a haláleset kikeresésével, 
esetleg külön halotti anyakönyvi kivonattal. 

5. A községi elöljáróság által bevehetetleneknek ítélt 
adókról kiállított névsor hitelesítése. 

6. Az árvaszéknek, 
7. a községi jegyzőknek. 
8. a törvényhatósági jogú városok árva-gvámjainak 

megkeresésére, a kiskorúak születési adatai. 
9. A közjegyzőnek, mint hagyatéki bírónak e tárgyú 

megkeresésére, kiskorúak születési adatai. 
10. A halálesetfölvételi jegyzőkönyvekben ugyan-

csak a kiskorúak születési adatainak bejegyzése. 
IV. Katonaügyben: 
1. A 19 éves védkötelesek kiírása minden év októ-

ber 3l-re. Az előző évinek a netalán előfordult halálesetek 
bejegyzésének kiigazítása. 

2. Keresztlevél, hatósági felszólításra, ha a védkö-
teles nem illetékességi helyén állíttatik elő. . 

3. Halotti bizonyítvány: 
1. ha a védköteles a sorozási korosztályban elhal; 
2. ha mint népfeíkelŐ korosztályban elhal. E két 

esetben tehát évről-évre mindazok halotti bizonylata, 
kik 28—42 éves koruk közt halnak el; 

3. az anyakönyvvezetők értesítése, ha t—42 éves 
korú finemű halott nem születése helyén hal el, a halál-
esetnek az illetékes rovatban bevezetése végett — min-
dig nyolc napon belől. 

V. Nyugdíj-ügy 
Az állami nyugdíjazottak, régi honvédek, katonák, 

törvényszéki, közigazgatási tisztviselők, vasutasok stb. élet-



ben létének, esetleg özvegységének, a kiskorú gyermekek-
nél azok kiskorúságának s a nyugtát aláiró gyám vagy 
gondviselő keze alatt lételüknek igazolása. 

VI, Végre a külföldiek ügyében, kikkel több országra 
vonatkozólag azon egyezség köttetett meg, hogy ha alatt-
valóik itt halnak el vagy lépnek házasságra: az erről 
szóló kivonat hivatalból az illetékes konzulátus vagy kö-
vetség útján oda megküldendő. 

íme, lelkészeinknek ezen ügyekben kellett eddig az 
állam szolgálatában hivatalból, ingyen anyakönyvi kivo-
natokat kiadniok. a mint azt a fentebbiekben nevezett 
lelkész barátom összeállította. 

Többször és több helyen volt alkalmam hallani, 
hogy az anyakönyvi kiadványozások jó két-harmadrészét 
az állami és közigazgatási hatóságoktól jövő felszólítá-
sokra kell lelkészeinknek végezniök, s így a lelkészi hi-
vatal hatásának jól felfogott érdekéből csak örülnünk 
lehet azon, ha ezen nagy teher lassanként lehull vállaink-
ról, hogy állásunknak megfelelőbb munkát vehessünk föl 
aztán azokra. 

Teljesen igazoltnak tartom nevezett barátom hozzám 
intézett levelében kifejezett azon véleményét, hogy »a jö-
vedelemmel egyáltalán arányban nem álló tömérdek zak-
latástól fogunk megszabadulni«; s szívesen elhiszem ne-
kie, ha, (lelkésztársára is célozva), azt írja, hogy »mi a 
magunk részéről óhajtva várjuk e szabadulást«. 

Ez tehát az éremnek a másik oldala. 
Sok, nagyon sok, lelkészi hivatalunk szelleméhez 

nem illő teendőtől meg fogunk az állami anyakönyvvezetés 
életbeléptével lassanként szabadulni. 

De vezetnünk kell tovább is az egyházi anyaköny-
veket. Ez mellőzhetetlen teendőnk leend. 

Utasítsa majd a zsinat a konventet, hogy adjon lel-
készeink kezébe új rovatozású anyakönyvi íveket, vagy 
szabja elő, hogy mely rovatok lesznek azután üresen hagy-
hatók, vagyis egyszerűen egy egyenes vonallal áthuzandók. 

Új egyházi anyakönyveink némelyikébe egyáltalá-
ban fölösleges lesz annyi rovatot vinni be, mint a mennyi 
az eddigiekben volt, hiszen azoknak ezentúl jórészben más 
rendeltetésűk lesz, mint a mi eddig volt. Azokból többé 
kivonatokat alig adhatunk; az állam nem tekinti azokat 
többé az egyesek születése, házassága és halálának összes 
ténykörülményeit magokban foglaló köziratoknak, s elvesz-
tik azok úgy az adminisztratio functióknál. a nemzet-
gazdászati és forgalmi viszonyoknál, mint főleg az egyé-
nek jogviszonyainak megítélésénél eddigi főfontosságú sze-
repüket. 

Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk 35—44. §-aiban 
a születési anyakönyvek 63—67. §-aiban a házassági 
anyakönyvek, s végre 68—76. §-aiban a halotti anya-
könyvek miként leendő vezetéséről intézkedik, kellő helyen 
mindháromnál felsorolván az illető anyakönyvek rovatait 
is és pedig, valljuk be, az állam szempontjából eléggé 
gyakorlatiasan. 

A születési anyakönyv rovataiból mellőzi az állam 
például a keresztszülők, a szülésznő és a keresztelő lel-
kész, a netaláni elhalálozás és a jegyzetek rovatát. E két 
utóbbira azonban, a törvény egyéb intézkedéseiből látható-
lag, neki is szüksége leend. 

A mi új ezen anyakönyvünknek elég lesz ezentúl a 
»szülöttek és* szavak elhagyásával egyszerűen >a meg-
kereszteltettek anyakönyve« nevet adni, s a két utolsó 
rovatot »Jegyzetek* cím alatt összefoglalni. A szülésznő 
nevét mi csak a gyermek azonosságának nagyobb bizto-
sítása céljából vettük be anyakönyveinkbe. Ezentúl ezen 
szempont tekintetbe vétele nem reánk tartozván, az bátran 
mellőzhető, valamint talán rövidíthető a szülékre és kereszt-

szülékre vonatkozó adatoknak oly nagy részletességgel való 
bejegyzése is. 

Esketési anyakönyveink szintén kevésbé részletezők 
lehetnek, mint eddig voltak. Jegyezzük föl az egyházi es-
ketésre jelentkező feleknek neveit, vallását, állását, polgári 
egybekelésük, egyházi esküvésök idejét, tanúikat, az eskető 
lelkész nevét, hagyjunk egy kis »Jegyzet* rovatot és ez 
elég lesz. 

Hasonlóképen megrövidíthetjük halotti anyaköny-
veink rovatait is *a betegség vagy a halál más neme* 
rovatának elhagyásával, benne lesz az az állami anya-
könyvben. 

Különben eddigi anyakönyveinket, ha úgy tetszik, 
bátran meg is tarthatjuk, s csak arra kell ügyelnünk, 
hogy a ki nem töltendő rovatokat egy egyenes vonallal 
húzzuk át. Esketési anyakönyvünk »Jegyzetek* rovatába 
pedig, egyelőre legalább, míg ezen könyvünk be nem 
telik, bátran bejegyezhetjük a polgári egybekelés idejét. 

És ha hazánk liberális kormányának sikerülend ke-
resztülvinni a vallás szabad gyakorlásáról való törvény-
javaslatot is: akkor az eddiginél összehasonlíthatatlanul 
nagyobb fontossága leend az áttérteJcről és kitértekről ve-
zetett anyakönyveknek. 

Egyházi főhatóságainknak tehát kötelességük leend 
ezek egyöntetű vezetéséről is egyházkormányzati úton 
gondoskodniok. 

Debrecen. Csiky Lajos, 

I S K O L A Ü G Y . 

Ujabb mozgalmak és hangok középiskolai 
nevelésügyünk terén, 

Prot. középiskoláink a lefolyt évtized alatt külsőleg 
tagadhatatlanul sokat haladtak. Számos csonka gimnázium 
kiegészült, vagy a kiegészülés stádiumában van. Sok helyen 
új épületeket, valóságos palotakat emeltek, vagy készülnek 
emelni a tanügynek. A tanárok fizetése, jórészben, kor-
szerűleg rendezve van vagy rendezés alatt áll. A tanesz-
közökre évenként ezreket költenek az intézetek, s ma már 
a hiány e tekintetben is mind kisebb körre szorul. 

A középiskolai oktatás külső föltételei tehát viszo-
nyainkhoz s korábbi elmaradottságunkhoz képest eléggé 
megvolnának. A külső siker is megvan a tanításban. A 
növendékek minden túlterhelés és tömési szakrendszer elle-
nére is tűrhetően elérik a középiskolának, hogy úgy szól-
jak. elmére ható célját, t. i. az általános műveltség és 
tudomány alapjainak lerakását. 

De középiskoláink belső életében, általán a belső 
fejlődés útján még mindig sok a kivánni való. 

A prot. tanárkarok szétszaggatva, eltagolva állanak, 
sőt még önönmagokban is részekre oszlanak. Nem érzik 
a közös szellem fuvallatát, nem szívják magokba az egyet-
értés levegőjét. Nincs ez országban magyar protestáns 
tanári közszellem. Az össze nem tartásnak több elszomo-
rító tünetei mutatkoznak náluk. A közös kapcsot képező 
»Prot. Tanáregyesület* eszméid hidegség és közöny miatt, 
idő előtt kialudt s félő, hogy még a reformátusok sem 
tudnak országos egyesületté tömörülni. Hivatva lenne pe-



dig egy ily társulat a kölcsönös és folytonos érintkezés 
által egyebek között iskoláink belső, egyöntetű fejlődésé-
nek útját is egyengetni. Regis ad exemplum totus com-
ponitur orbis. A tanároktól függ az iskola, ennek belső 
consolidátiója. 

Az ifjúság neveléséről még mindig nincs kellőképen 
gondoskodva. A hiányt főleg három irányban lehet ész-
lelni, ú. m. a vallásos, aesthétikai és testi nevelés terén. 
A vallásos érzés fejlesztése pusztán a nyári templomi és 
az iskolai vallástani órákra szorítkozik, ez utóbbiakon is 
— csekély számuknál fogva — inkább a tani rész be-
taníttatására, mint a szív képzésére van a súly fektetve. A 
szép ízlés elsajátítását, annak a finom érzéknek a meg-
szerzését, melyben a hajdani görög nép mindenekfölött 
kitűnt s melyet az iskolában szerzett vagy fejlesztett ki, 
a mi tanáraink még mindig a természetre és az életre 
bízzák. A kötelezett s a tanulók egyéni dispositiójára ter-
mészetesen, nem tekinthető tornaórák, üdülés helyett, a 
magok pontosságával és szigorával sokszor épen bágyadt-
ságot, kimerülést okoznak. 

Az idő és a kor lassan-lassan mindeme hiányokat 
eltünteti. Már is örömmel kell megemlékeznünk e tekin-
tetben némely üdvös mozgalomról és hangról. 

A tanárok közötti viszony országszerte bensőbbé 
kezd válni. Az orsz. középiskolai tanáregyesület hatalmas 
actiót indított a professorok tömörítésére, s vidéken számos 
helyen megkezdődött a tanári körök szervezése és közös 
munkálkodása. Ebből, azt hiszszük, a protestánsok is le-
vonják magokra nézve a tanúságot. 

Az ifjúság vallásos nevelése is örvendetes lendületet 
kezd venni. Középiskoláink egynémelyikében már tarta-
nak ifjúsági isteni tiszteleteket, különösen a szigorúbb téli 
hónapokban, mikor a növendékek templomba nem me-
hetnek. Valóban szükséges, hogy a tanárok egyetértő 
jóakaratával és példájával a tanterv keretén kívül is tör-
ténjék valami a gyermeki lélek vallásos érzéseinek fej-
lesztésére. 

De kell, hogy módját találjuk az aesthetikai neve-
lésnek is. Egy nem negligálható új mozgalom indult meg 
ez iránt egyik gimnáziumunkban (Rimaszombat). Úgyneve-
zett iskolai estélyeket rendeznek felolvasással, szavalatok-
kal, zenével és utána tánccal. Mintegy családias össze-
jövetel az egész. A közönség tódul gyönyörködni az ifjúság 
produkcóiban, az ifjúság pedig fejleszti a szép, igaz és 
nemes iránti érzékét, a mellett idejekorán hozzászokik a 
nyilvánossághoz s megtanulja, hogyan viselkedjék művelt 
emberek társaságában, sőt még a káros szórakozásoktól 
is elvonatik. Ápolják ily estélyek ezeken kívül a közönség 
és iskola közötti jó viszonyt, a mire pedig föltétlenül szük-
ség van. Több helyen szélesebb körű hangversenyeket ren-
deznek e célból, de az iskola falain kívül, vendéglőkben, 
mulatóhelyeken. Paedagogiai szempontból azonban csakis 
az előbbinek lehet jogosultsága. 

A tanulók testgyakorlatára, általán szellemi és testi 
felüdülésére nálunk szokatlan, de elmés módozatot ajánl 
egyik prot. lap (Sárospataki Lapok) tanár írója. Azt kí-

vánja, hogy betoniroztassék ki az iskola udvara s télen 
rendeztessék be korcsolyapályának, melyen óraközök-
ben a növendékek kimozoghassák magukat és felfrissülve, 
új erővel lássanak a következő óra munkájához. Hát ez 
nagyon szép, de nagyon ideális terv. A görög palaestrát 
képzeljük magunk elé, a hol az ifjúság felüdült és izmo-
sodott. Mind a mellett az eszme nem kivihetetlen, csak 
egy kicsit nekünk még furcsán hangzik. Könnyebben való-
sítható már egy másik dolog, melyet egyik főgimnáziumunk 
igazgatója némileg már életbe is léptetett tanártársai és az 
iskolai hatóság jóváhagyásával. Ugyanis a gimnáziumi épü-
letben hüliárd-szobát rendezett be, tavaszszal pedig az 
iskola udvarán kuglisót állíttat fel. Mennyire elősegíti ez 
a test edzését s mennyire visszatartja az ifjúságot a csábító 
helyektől, bizonyítani felesleges. 

Regisztrálni akartuk középiskoláink beléletében fel-
merült emez új, nagyratörő mozgalmakat és hangot. Ha 
Istentől van e dolog, bizonvára tért hódít. 

D 

Középiskoláink az 1893/94. iskolai évben. 
A miniszter XXIII. jelentése alapján. 

A közoktatási miniszter XXIII. jelentésének a közép-
iskolákra vonatkozó része igen sok örvendetes tanulságot 
és nem egy komoly intést nyújt a figyelmes olvasónak. 

Szép jelennek képe még szebb jövendőnek reményét 
költi fel lelkünkben. 

Különösen felemelő olvasmány ez annak, a ki mint 
tanár tudja és érezi, mily fontos tényező a középiskola 
a nemzet és az állam életében. 

A magyar ember örömre buzdul, ha látja miképen 
foglalja el e hazát most ezer év múlva másodszor nem-
zetünk, nem fegyvere, hanem műveltsége, iskolái által. 

A protestáns ember szivét nemes büszkeség tölti el, 
mikor számokban kifejezve látja, mily előkelő rész jut 
ebben a hódító hadjáratban épen hitsorsosainak. 

Általában a kinek érzéke van a számok iránt, azt 
jobban lelkesíti ez a laikus emberre nézve valóságos töm-
kelege az adatoknak, mint bármily ékes szavakba foglalt 
buzdítás. 

Hazánkban, melynek Horvátországon kívül 279,770 
kilométer területe és 15.153,988 lakosa van, az 1893/94-iki 
évben 184 nyilvános középiskola volt 51.228 tanulóval; 
úgy hogy 1520 klmtrre és 82,350 lakosra jutott egy kö-
zépiskola. 

Ez elég kedvező arány akkor, midőn Ausztriában 
1177 kilométerre és 93.708 lakosra. Némethonban pedig 
631 klmtrre és 57.700 lakosra jut egy középiskola. 

A lakosság számának és a tanulók számának egy-
máshoz való aránya is kedvező. 10,000 lakosra 33 közép-
iskolai tanuló esik; épen annyi, mint Olaszországban. 
Ausztriában esik 32, Németország egyes államaiban 38—47. 

Az kár, hogy középiskoláink a történeti fejlődés foly-
tán igen különböző sűrűségben feküsznek hazánk egyes 
vidékein. Nevezetesen: 
A Duna balpartján van 25 középisk. Esik egy középisk. 75,200 lak. 
a Duna jobbpartján » 27 » > » » 102.000 » 
a Duna-Tisza közén » 41 » » » > 87,000 » 
(Ebből Budapesten » 15) 
a Tisza jobbpartján » 20 » » » » 75,800 » 
a Tisza balpartján » 25 » » » > 82,800 » 
a Tisza-Maros szögén » 10 » » » 190,75*J » 
Erdélyben » 37 » v » » 62,540 » 



Látjuk, hogy iskolák dolgában legjobban áll Erdély 
s legkedvezőtlenebb helyzetben van Temesvár körül. 

Ez utóbbi vidéken kell a középiskolákat szaporítani 
s fel is említi a jelentés, hogy legközelebb Karánsebesen 
— melyet hibásan nevez megyei székhelynek — állít 
középiskolát. 

A jelentés nem említi, de minket érdekel, hogy meny-
nyiben van része az iskolák ezen eltérő sűrűségében a pro-
testáns (és unitárius) középiskolák elhelyezkedésének. 

Van ilyen: A Duna balpartján 3, jobbpartján 7, a 
Duna-Tisza közén 11, a Tisza jobbpartján 7, balpartján 
10, a Tisza-Maros szögén 0, Erdélyben 17. 

Felsorolja a jelentés azokat a helységeket, lakosaik 
számát is jelezve, melyekben középiskola van. A legkisebb 
középiskolás hely Csik-Somlyó 715 lakossal. Igen feltűnő 
még Székely-Udvarhely 5438 lakossal és 3 középiskolával; 
Brassó 30,789 lakossal és 6 középiskolával. 

Általában hazánkban 37 középiskolával ellátott helv-
. nek van 5—10,000 lakosa; 19-nek 10—15,000; 8-nak 

15—20.000; 14-nek 20—25,000; 8-nak 25—30,000; 
17-nek 30.000-nél több lakosa. 

A történeti fejlődés, felekezeti viszonyok, magasabb 
műveltség, törvényhatósági székhely és más egyéb okok 
magyarázzák meg. hogy sok kisebb helységben is emel-
kedik egy, sőt több középiskola, míg igazán jelentékeny 
helységek is középiskola nélkül vannak. 

Ilyenek például: Makó 32,663 lakossal, megyei szék-
hely. (Tárgyalás folyik gimnázium felállítására), Cegléd 
27.549 lakossal. (Tervben van gimnázium felállítása), 
Újpest 23,521 lakossal, Gyula 19,991 lakossal, megyei 
székhely. (Tervben van). Csongrád 20,802 lakossal, Torda 
11,079 lakossal, megyei székhely, Szegzárd 14,325 lakossal, 
megyei székhely. (Tárgyalás folyik). Zala-Egerszeg 7,811 
lakossal, megyei székhely. (Tárgyalás folyik). 

Itt említsük fel, hogy a középiskolás helyek felsoro-
lásában több igazán feltűnő hiba van. így például Zala-
Egerszeget a 20—25,000 lakosú helyek, Nagv-Kanizsát 
az 5 — 10,000 lakosú helyek közt sorolja fel, holott a 
dolog megfordítva áll. Csurgót Fehérmegyébe teszi 1830 
lakossal, holott a középiskolával bíró Csurgó Somogyban 
fekszik és 3672 lakosa van. Érdekes, hogy abban a kö-
zépiskolás 128 helységben összesen 2.438.322 ember, a 
lakosság 16'10/ 0-a lakik. 

A lakosság ezen része világos, hogy igen sok tekin-
tetben kedvezőbb helyzetben van, mint a vidéki lakosok, 
mert fiait olcsóbban és saját felügyelete alatt iskoláztat-
hatja, s különben is anyagi hasznot húz az iskola és a 
vidékről bejövő tanulók után. 

Ezért méltányosnak találhatjuk, ha az állam kor-
mánya csak akkor állít valahol új középiskolát, ha az 
illető város is hajlandó arányos hozzájárulásra. 

Épen így a protestáns egyházak is méltán meg-
várhatják, hogy az illető városok, melyekben középiskoláik 
vannak, "segítségükre legyenek egyre súlyosbodó terheik 
el hordozásában. 

A középiskolás helyek lakossága kellőleg fel is hasz-
nálja kedvezőbb helyzetét, hisz ott 100,000 lakosból 890, 
míg a vidéken csak 206 tanuló jár iskolába. 

A 184 középiskolából 151 gimnázium (82-1%) é s 

33 reáliskola (17-9%). 1867-ben volt 164 középiskola; 
143 gimnázium, 21 reáliskola. Ausztriában a 255 közép-
iskolából 173 gimnázium, 82 reáliskola. 

Évek hosszú sora óta egyre folyik a csonka közép-
iskolák teljessé való fejlesztése. Hisz ma már a közép-
iskola egységes. A csonka középiskola nem láthatja a célt, 
melynek megvalósítását csak előkészíti. A kis számú tanári 
karban nem igen fejlődhetik élénkebb paedagogiai, tudo-

mányos és társadalmi közszellem. A csonka középiskola 
sem vonzza a szülőket, kik szivesebben adják gyermekei-
ket, oda, hol középiskolai tanulmányaikat teljesen befe-
jezhetik. 

Jelenleg a 184 középiskolából 127 teljes vagy tel-
jessé fejlődőben van. 1867-ben a 164-ból csak 72 volt 
teljes, sőt még az 1883-iki törvény meghozatalakor is csak 
103 volt teljes. 

A jelentés nem említi, de minket érdekelhet, hogy 
a protestáns iskolafentartők is átértették a helyzetet és 
nagy buzgósággal fejlesztették s fejlesztik középiskoláikat. 
Csurgó. Rima-Szombat, Kis-Ujszállás, Mezőtúr, Szászváros, 
Sepsi-Szent-György, Zilah, Szathmár-Németi, Nyíregyháza 
a legközelebbi múltban fejlődtek, vagy épen most fejlődnek 
teljesekké. Jelenleg az 55 prot. (és unit.) középiskolából 
39 teljes és 16 csonka. 

A 184 nyilv. középiskolából a kormány rendelkezése 
alatt áll 65, és pedig 48 állami és 17 kir. kath. közép-
iskola, ezekből 23 állami reáliskola; az állam vezetése 
alatt áll 70 középiskola, és pedig 43 kath., 2 alapítványi, 
16 községi, 3 magán gimnázium, 5 községi és 1 izraelita 
reáliskola; az állam felügyelete alatt és az autonóm fele-
kezetek vezetése alatt van 59 középiskola, és pedig 3 gör. 
kel. gimnázium, 1 gör. kel. reáliskola, 22 ág. ev gimná-
zium, 3 ág. ev. reáliskola, 27 ev. ref. gimnázium, 1 egye-
sült. prot. gimnázium, 2 unit. gimnázium. 

Az iskolák közül 165 magyar, 1 olasz, 6 román, 
11 német és 1 szerb tanítási nyelvű volt. 

A beiratkozott tanulók száma 51,228, 2164-gyel 
több mint egy évvel, 5967-tel több mint három évvel 
előbb és 14.659-cel több, mint 1867-ben volt. 

Ezek közül 41,873 gimnáziumi és 9355 reáliskolai 
tanuló. 

A tanulók száma évről-évre nagyobb arányban 
emelkedik, a mi örvendetes jelenség, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy úgy a hivatalnoki, mint a tudományos pályákon 
mindig több és több emberre van szükség. 

A reáliskolai tanulók száma a 70-es évek derekán 
már igen alacsonyra sülyedt, de azóta ismét emelkedik, 
különösen a legutolsó 10 évben. Ennek egyik oka az is 
lehet, hogy már a reáliskolában is szerepel a latin nyelv, 
mint fakultatív tárgy s így a reáliskolából is »minden* 
lehet. 

Latint csakugyan tanultak is minden állami és köz-
ségi reáliskolának felső négy osztályában, még pedig 
443-an, vagyis az illető osztályok létszámának 25 

Ezer gimnáziumi tanulóra esik 223 reálista, holott 
1880-ban még csak 142 esett. 

Nem egyik bizonysága-e ez is hazánk anyagi fellen-
dülésének? 

Csak természetes, hogy még mindig hátrább vagyunk, 
mint az iparos nyugot. Ausztriában 1000 gimnázistára 
362 realista Italiában 483 esik. 

Az 51,228 tanulóból az ág. ev. iskolába jár 6193, 
az ev. reformátusokhoz 7795, az unitáriusokhoz 423. 

Az évközben kimaradt tanulók száma 1000-ből 65, 
de az első osztályban 100. Ennek az a főoka. hogy nincs 
felvételi vizsga és így sok olyan tanuló is belép a közép-
iskolába, a ki nem odavaló. 

Különben ugyanez a jelenség megvan nyugoti szom-
szédainknál is. Ezen a téren is feltűnik a javulás, a 
miben része lehet annak is, hogy az elemi iskolák szín-
vonala folytonosan emelkedik. 

Érdekes, hogy 1000 tanulóból az I-sŐ osztályba 
jár 247, a VIII-ba 59. Itt is javul az arány mert 3 évvel 
ezelőtt még csak 57 volt a VIII. oszt. arányszáma. 



A középiskolai tanulók számának folytonos emel-
kedése szükségessé tette, új középiskolák állítása mellett, 
mindig több és több párhuzamos osztály nyitását. 

1885-ben 53 párhuzamos osztály volt, most van 119. 
Mindhiába! Úgy van a középiskola, mint a serdülő 

gyermek, a kinek nem győznek új ruhát csináltatni, mind-
járt kinő belőle. 

Különösen a fő- és székvárosban, de a vidéken is 
igen sok helyen nagy az iskolák túltömöttsége. 

Már nagy a megállapított maximum, 60, is sok egy 
osztályra és veszélyezteti a tanítás sikerét. És ezen is 
túl kellett lépni, sőt maga az állam is kénytelen volt 
ezt tenni. 

Néhány példa a túltömöttségre: Sopron evangélikus 
I 63 tanuló, Bonvhád I. 69. Igló II. 70, Sárospatak I. 77. 
II. 72, III. 81 (!), Debrecen I. a) 81, V. 68 és így tovább. 

Érdekes az is, hogy hányan végzik el a középiskolát 
azok közül, a kik elkezdették. 

1887-ben az I. osztályba járt a gimnáziumban 8712, 
a reáliskolában 4834. Ezek közül a VIII. osztályt 1894-ben 
elvégezte 2439 gimnázista és 336 reálista; vagyis 1000 
belépő tanulóból a nyolc osztályt elvégzi 280 gimnáziumi 
és 183 reáliskolai, általában 263 középiskolai tanuló. 

A görög nyelv helyett megszabott tárgyakat mindig 
több és több iskolában tanítják. 

Autonom protestáns középiskoláink közül azokban, 
hol taníthatják, 16-ban tanítják, 27-ben nem tanítják a 
görögöt pótló tárgyakat. 

Általában 81-ben tanítják, 32-ben nem tanítják. A 
görögpótló tanfolyamot mindig nagyobb és nagyobb arány-
ban választják. Az első évben 627, az 1893/94-iki évben 
már 1031 V. osztályú tanuló volt görögpótlós. Vagyis ott, 
hol erre alkalmuk volt, a tanulók 37 7 százaléka vett 
ebben részt. 

A magántanulók száma 935 volt; ezek közül a prot. 
iskoláknál 291. Feltűnő sok magántanuló volt a követ-
kező helyeken: Trencsén kir. katholikus 31. köztük 13 
VIII. oszt. (!), Nyíregyháza 24, Debrecen ref. 38, Miskolc 
ref. 17, Mármarossziget ref. 21. 

A középiskolai tanulók 5 '8% _ a ismétlő volt; legtöbb 
az I. osztályban, vagyis 9'6%- Általában elégtelent kapott 
9894 és pedig közülök 5039 több tárgyból is. Az utób-
biaknak fele nem tért vissza a középiskolába, hanem más 
pályát választott. Dr. Szigethi Lajos. 

T Á R C A . 
Augustinus tanrendszere. 

6. A megváltás ; ez csak a legalkalmasabb volt. Az élő 
Krisztus közvetlen működése. 

Krisztus a mi igazságunk, a mennyiben megváltott 
az ördögnek és a bűnnek hatalmából és Krisztus a mi 
életünk, a mennyiben ő most is él és működik bennünk. 
A történeti Krisztus munkája és az élő Krisztus: ez hi-
tünk tartalma, ez igazságunk. 

Ez az igazság azonban inkább negatív, mert Krisztus 
halála nem annyira engesztelő áldozat, tehát Istennel való 
kibékítés, mint inkább váltságdíj. Istent nem is lehet ki-
engesztelni, mert annyira fölötte áll a bűnnek, hogy ez 
őt nem érintheti. Az emberek, illetőleg az első ember 
bűne az örökké változhatatlan Istent nem sérthette és Isten 
szeretete nem lehet kisebb vagy nagyobb, a mi pedig 
következnék a kiengesztelés fogalmából. A bűnnek bün-

tetése nem az Isten haragja, hanem az, hogy az ördög-
nek s a halálnak hatalmába kerültünk. A szeretet és az 
igazságosság Isten lényegében nem különböztethető meg, 
Ő a bűn után is ugyanaz, a mi a bűn előtt volt. Azon-
ban a kijelentésben, a melyben a magában véve egyszerű 
természetszerűen változatossá lesz (unitas-varietas), a kettő 
szétválik, a mennyiben az Isten a bűnre igazságos bün-
tetést mér: az ördög s a halál hatalmát. Az ördög, a ki 
tehát a kijelentés világában az isteni igazságosság kép-
viselője, az emberre bűne miatt jogos igényt tart: ezen 
igényt vásárolja meg tőle Krisztus, a kinek élete igaz volt, 
ártatlan vérével. »E megváltásban mint érettünk való ár 
adatott Krisztusnak vére«. Az ördöggel szemben, tehát 
Krisztus a kijelentés világában az is'eni szeretetnek kép-
viselője. Mivel az, a mit Krisztus áldozott, emberi volt, 
mivel csak az ember áldozhatik, mert Isten nem szen-
vedhet és mivel az emberiség tartozott a véradóval: azért 
Krisztus nem mint ember váltotta meg az embereket. Ez 
a megváltási mód Augustinus szerint nem volt föltétlenül 
szükséges, Isten, a mindenható, tudott volna más módot 
is, de ezt találta a legalkalmasabbnak. Mivel ily formán 
a Krisztus által történt megváltás a lehetőségek közül 
csak a legalkalmasabb, azért Krisztus megjelenése, az Igé-
nek megtestesülése sem volt feltétlenül szükséges. És ez 
a következmény ismét Krisztus méltóságának rovására, 
az újplatonikus istenfogalom javára tett engedmény volt. 

De nemcsak a történeti Krisztusnak munkája, hanem 
az élő Krisztusnak folytonos működése is tartozik jelen-
tőségéhez. Krisztus most is működik és pedig közvetlenül 
az emberek szivében, a hivő tapasztalja őt, boldognak 
érzi magát a Krisztussal való közösségben. Azonban 
Krisztusnak ezen mystikus működését történeti munkájá-
val Augustinus nem hozta szoros kapcsolatba. Amaz val-
lásos életének tapasztalata, ez az irás és az egyház ré-
széről adott tan. Mind a kettő a hitnek tartalma, a melynek 
megfelelően alakult a hitnek fogalma, jobban mondva 
alakultak a hitnek fogalmai. 

7. Paulinns-h.it bit és tekintély bit (az egybáz. 

Egységes hitfogalom Augustinus rendszerében nincs. 
Egyrészt a hit Pál felfogásának megfelelően Istenben való 
benső bizodalom és ragaszkodás, az az érzület, mely a 
szív összes szálaival a legfőbb jóhoz tapad, mert Istennek 
közvetlenül adott kegyelmét tapasztalja. És mégis a hit 
másrészt történeti, mert nemcsak Krisztus megváltását, 
mint történetileg adottat fogadja el, hanem mindazt, a mit 
az egyház tanít. Az a mystikus hit és ez a tekintély hit 
semmiképen sincs egybefűzve. Egyrészt azt akarja Augus-
tinus, hogy magának az igazságnak higyjen a hivő, hogy 
értelme az Istennel oly benső kapcsolatban legyen, a mely 
kizár minden elválasztó közvetítést: másrészt nyiltan be-
vallja, hogy pusztán a tekintélynek kell hinni, hogy hinni 
annyit tesz, mint be nem bizonyítottat egy tekintélyben 
bízva igaznak elfogadni. 

A legszabadabb benső hit és a legmerevebb tekin-
télvhit Augustinus tanában együtt van és ezen éles ellen-
mondás csakis fejlődéséből és azon benyomásból magya-
rázható, melyet az egyház reá megtérése előtt tett és a 
melyet később mint egyházfő az egyháznak a még meg 
nem tértek számára biztosítani akart.. A manichaeismus 
annyi kételyt oltott belé a keresztyén hit igazsága iránt, 
hogy ezen kételyeket, mint értelmi ellenvetéseket később 
is erőseknek tartotta. Nem értelmi meggyőződés vitte őt 
az egyházba, hanem első sorban akarati elhatározása. 
Elhatározta, hogy elfogadja a keresztyén igazságokat és 
azért hitte. Hite tehát engedelmesség volt. Mégis meg-



győződésből, mondhatnók külső érzéki meggyőződésből 
határozta el magát az engedelmes hitre, mert közvetlenül 
tapasztalta az egyháznak, mint reális történeti hatalomnak 
jelentőségét. Szüksége volt e tekintélyre, hogy a skepsisből 
kiemelkedhessék és hogy megnyerhesse mindazokat, a kik-
nek sem Ő, sem kortársai a kijelentett igazságot bebizo-
nyítani nem tudták. Ö az egyházat mint erőt érezte és 
csak ennek alapján alkotta meg az egyházról szóló tanát. 

8. Cyprianus egyházfogalma, a donatisták. Az egyház 
mint eszköz és mint öncél. 

De nemcsak fejlődése, saját tapasztalata, hanem elő-
deinek tana s a donatisták ellen folytatott polémia is be-
folyásolta az egyházról alkotott nézetét. Cyprianus szerint 
a katholikus egyház azon föltétlenül szükséges üdvintéz-
mény, a mely mint ilyen az apostolok utódain, a püspö-
kökön alapul. Ezt a donatisták is elismerték; a vita azon 
kérdés körül forgott, hogy a két püspöki egyház közül a. 
birodalmi egvház-e az igazi katholikus egyház, vagy pedig 
a donatistáké. a kik a méltatlan pap végezte szentséget 
nem ismerték el és az egyház szentségének megóvása 
érdekében a durva bűnösöket kizárta. Ezekkel szemben 
Augustinus a szentségek tanát fejtette ki és az egyháznak 
mint a szentek közösségének fogalmát. Es egy lépéssel 
tovább menvén, az egyházat azonosítja Istennek országá-
val e földön, melyen szemben a földi állammal egyedül 
amaz isteni államnak van jogosultsága. Az egyház tehát 
egyrészt eszköz, mert mint az episcopatus egységén alapuló 
egységes üdvintézmény a hozzá kötött szentlélekkel és a 
szentségekkel az egyes hivők számára közvetíti az üdvös-
séget. másrészt öncél, mert a szentek közösségének és 
Isten földi országának önmagukért kell megvalósulniok. 

9. Szentírás és hagyomány. Az egyház apostoli, püs-
pöki successió. A római szék; a zsinat. 

Az egyház mint üdvintézmény föltétlen tekintélyű, 
mert csakis általa és benne juthatni el az üdvösségre. 
Egyedül az nyújtja Isten igéjét azon tekintélylyel, a mely 
az egyes embert engedelmes hitre bírja; egyedül az erő-
síti meg hagyományával az evangélium igazságát. »Az 
evangéliumnak sem hinnék, ha a katholikus egyház tekin-
télye nem bírna arra.« »Sok olyan szokás és tan van, 
melyet az írásban nem találunk, de az egész egyház meg-
tart és ezért helyesen hiszszük, hogy azokat az apostolok 
hagyták meg.* Az egyház határozza meg a szentiratok kano-
nikus vagy apokryphus voltát, csak az egyházban lehet 
az igének (1. alább) hatása. Szóval a szentírásban foglalt 
Istenige tekintélye az egyház tekintélyétől, az egyházi 
hagyománytól függ. Ezen felfogással ellenkeznek azon 
nyilatkozatok, melyek szerint az igazságot egyedül a szent-
írásból kell meríteni, az írásban megvan minden mi az 
üdvösséghez szükséges, az egyház szokásait és hagyomá-
nyát az írásból kell megítélni, egyedül a csalhatatlan szent-
írás alapján lehet eldönteni, hogy melyik egyház az igazi, 
mert úgy az egyes püspök, mint a zsinatok tévedhetnek. 
Úgy lászik, hogy Augustinus az írást megtámadó mani-
chaeusokkal szemben az egyház tekintélyét veti latba 
(habár nem az írás homályos volta miatt tartja az egy-
ház magyarázatát szükségesnek), ellenben a hagyományt 
és az írást elismerő donatistákkal szemben hivatkozik a 
szentírásra, hogy ebből mutassák ki igazukat. 

Mert a donatisták elismerték a traditiót, melynek 
egyik része — bár határozott traditió tan még nincs — 
hogy az egyház egyúttal apostoli, mert a püspökök foly-
tonossága által szorosan az apostoli gyülekezetekhez fűző-

dik. S mivel ez nem volt vita kérdése, azért Augustinus 
a püspöki successiót még annyira sem emeli ki. mint előde 
Cyprianus. »Péter apostolra az Úr föltámadása után juhai-
nak legeltetését bízta«, tehát ő az apostoloknak s utódaik-
nak, tágabb értelemben az egyháznak képviselője, illetőleg 
a tanító-hivatal képviselője. Péternek apostoli széke miatt 
a római gyülekezet kiváló értelemben apostoli gyülekezet. 
Azonban sem a római püspöknek, sem a felette álló zsinat-
nak nem tulajdonít határozottan csalhatatlanságot, sőt nem 
egyszer ennek ellenkezőjét állítja. De az egyház apostoli 
jellegéből folyt, hogy tévedéstől ment. Ez a nagy előny 
szintén ajánlja az egyházat, a mely föltétlenül szükséges 
azért, mivel hozzá vannak kötve a szentlélek és a szent-
ségek. 

10. A Lélek szeretetet csak az egyház által támaszt, a 
mely Krisztusnak teste; ezen kívül nincs üdvösség. 

A Szentlélek üdvbiztosító munkája az egyháztól el-
választhatatlan. A Lélek az egyházon kívül is működik 
ugyan: hitet, csodát, próféciát, reményt támaszthat, de 
nem szeretetet. Szeretetet csakis az egyház körén belől 
munkálhat, mert a Lélek lényegileg véve szeretet, szeretet 
csakis ott van hol egység van, mert ez annak föltétele, 
az egyház pedig egy, mert Krisztus az egyházat a maga 
testéül választotta. »Az egyház Krisztusnak szent teste. 
Egyedül benne van meg a Szentlélek és azért csak az 
bírhatja a szeretetet, a ki az egyházban van.« Sőt az 
egyház maga a Krisztus, a kinek tagjai csakis az egyházba 
tartozók. A Krisztussal való közösség első föltétele tehát 
az egyházzal való közösség. Nemcsak az eretnekek, a kik 
a hitnek egységét felbontják, hanem a schismatikusok sem 
lehetnek Krisztusnak közösségében, mivel elszakadnak az 
egységes egyháztól, felbontják a szeretetnek egységét, és 
ép ez által mutatják, hogy a szeretet nincsen bennök. Az 
üdvösséget pedig csak a szeretet biztosítja. Szóval mint 
már Cyprianus mondotta és Augustinus ismételte: »az 

xegyházon kívül nincs üdvösség«, és »a kinek az egyház 
nem anyja, annak az Isten nem atyja«. 

A szeretetnek üdvözítő lelke általában az egyház 
minden intézménye által működik, de főleg a szentségek 
hatása függ tőle. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

B E L F Ö L D . 

Az ultramontánok politikai szervezkedése. 
Az ultra pápások csak nem nyugosznak. Január 

28—29. napjain Budapesten Eszterházy M. M. gróf palo-
tájában néppárt név alatt politikai párttá szervezkedtek, 
központi végrehajtó bizottságot alakítottak s Molnár János 
komáromi plébános, a hírhedt elkeresztelő martvr vezetése 
alatt központi irodát állítottak Budapesten. A nagyfontos-
ságú kezdeményezésre, mely a vérnélküli vallási háború 
kezdete, ismételten és nyomatékkal felhívjuk olvasóink 
óvakodó, őrködő figyelmét. 

A megállapított programm szövege a következő: 
Szervezkedésünk kiindulási pontja egy politikai párt-

nak alakítása, mely célul tűzte ki, hogy társadalmunknak 
keresztyén jellegét megóvja s hazánkban a kath. egyházon, 
valamint általában a keresztyénségen ejtett sérelmeket 
orvosolja ; a nemzet és nép közgazdasági és politikai ér-
dekeit fölkarolja. 



Ezen egyetemes alapon tehát minden keresztény hivőt 
a kölcsönös és egymással kiegyeztethető érdekek megvé-
dése végett felfogad. 

A néppárt, mint önálló politikai párt, a magyar köz-
jog és ennek kiegészítő részét képező 1867-ki kiegyezés 
alapján alakulván meg. programmja a következő: 

1. Követeljük a kötelező polgári házasság és állami 
anyakönyvvezetésről szóló törvények revízióját. 

2. Küzdeni fogunk oly rendeletek és törvényjavasla-
tok ellen, melyek a keresztyénség szellemével ellenkeznek, 
avagy a törvényesen bevett vallásfelekezetek között az 
ország érdekében visszaállítandó békés egyetértést veszé-
lyeztetnék. 

A vallásfelekezetek jogait és szabadságát tiszteletben 
tartjuk és megóvni kívánjuk, de viszont a katholikus egy-
házat megillető jogokat és szabadságot is követeljük 

3. Követeljük a kath. autonómiát s ebből kifolyólag 
a kath. alapok és alapítványok kiadását. 

4. Védelmezni fogjuk a népoktatási törvények által 
úgy a katholikusok, mint a felekezetek számára biztosított 
közoktatási szabadságot és követeljük annak kiterjesztését 
a tanügy minden fokozatára. 

5. Magyarország első sorban földmívelő állam lévén, 
a gazdaközönség, főleg a kisgazdák eddig elhanyagolt ér-
dekeinek az adó-, vám- és forgalmi politikában kellő figye-
lembe vételét követeljük. 

6. Követeljük mindazon törvényes intézkedések meg-
tételét, melyek a földmívelő népnek e hazában való meg-
élhetését és gyarapodását biztosíthatják. 

7. Követeljük, hogy a kisgazdák és kisiparosok hitel-
igényei állami támogatás mellett létesítendő szövetkezetek 
és egyéb megfelelő intézmények útján kielégítést nyerje-
nek. Továbbá támogatni fogunk minden oly törekvést, 
melynek célja a mezőgazdasági és kisipari terményeknek 
kedvezőbb értékesítése. 

8. Követeljük egy igazságosabb adórendszer meg-
alkotását ; hazai viszonyainknak megfelelő adómentes lét-
minimumnak törvényes megállapítását és a tőzsde- (börze) 
adó behozatalát. 

9. Követeljük az adókezelés egyszerűsítését, külö-
nösen a kezelésnek oly módon való eszközlését, hogy azt 
minden adózó megérthesse és saját érdekében kellőleg 
ellenőrizhesse. 

10. Pártunk a kisiparost és munkást a nagyiparral 
és tőkével való versenyben az állam által ki várija az őt 
megillető védelemben részesíttetni. 

11. Követeljük a munkaadó és munkás közötti vi-
szonynak szabályozását és különösen a munkás családi, 
erkölcsi és egészségügyi érdekeinek kellő megóvását; to-
vábbá a munkás-biztosítások nagvobbmérvü kiterjesztését. 

Végre követeljük a munkaszünetre vonatkozó 9 L-ik 
XIII. törvény szigorítását. 

12. A közigazgatás rendezésére nézve a nép-párt. 
akkor fejti ki álláspontját, mikor erre nézve a kormány 
javaslatait elő fogja terjeszteni; de már most követeljük 
a közigazgatás javítását és ellenezzük annak minden oly 
irányú szervezését, mely a polgárok közreműködésének 
kizárásával az állami omnipotenciát növelhetné. 

13. Pártunk a nemzetiségek iránt teljes előzékeny-
séggel kiván viseltetni és igényeiket, a mennyiben azok 
a magyar állam egységével és nemzeti jellegével meg-
egyeztethetők, méltányolni fogja és őket igazságos és mél-
tányos eljárásban kivánja részesíttetni. 

14. Követeljük a választási visszaélések orvoslását 
és az igazolási eljárásnak megfelelőbb módon való sza-

bályozását. Tudjuk azt, hogy a cenzus, a választókerü-
letek beosztása és a választási eljárás sok tekintetben ki 
nem elégítő és számos visszaélésre ad alkalmat. 

Ezeknek szabályozását szorgalmazni fogjuk. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Ritka egyértelműséggel ünnepelt a prot. Németország 

rnult évi december hó 19-én. A prot. hősnek, Breitenfeld. 
Lech és Lützen hősének, Gusztáv Adolfnak emlékezetét 
ünnepelték országszerte az istentiszteleteken, iskolai ünne-
pélyeken, nyilvános gyűléseken, előadásokban, s az iro-
dalomban. Az ünnepély külső lefolyásában s belső val-
lásos hatásában sok tekintetben az 1883-iki Luther-ünne-
pélyekre emlékeztetett és méltán, mert a mi maradandót 
Luther a maga szellemével és hatalmas szavával teremtett, 
azt. Gusztáv Adolf hősi kardjával mentette meg drága 
élete árán a német protestantismusnak. 

De a Gusztáv Adolf-ünnepélyek is Németország 
vallási szakadozottságát tüntetik föl egész valójukban. 
Róma papjai ez ünnepélyeket is az egyenetlenségek szi-
tására s a prot. vallási érzület megbántására használták 
fel az egész vonalon. A mint Róma nem tudott megbé-
külni a Luther-ünnepélyekkel, s megteremtette a gyanú-
sítások és szidalmazások tendentiosus Luther-irodalmát, 
úgy nem tud megbékülni a Gusztáv Adolf-ünnepélyekkel 
sem. A történelmi hazugságok s a történeti tények jezsuita 
elferdítéseinek egész légióját szülte ez alkalommal is a 
modern pápás irodalom. Többi között Magdeburg elestét 
is, s a későbbi svéd katonai brutalitásokat is 1635-ből 
Gusztáv Adolfnak tulajdonítják, reá a modern vallássza-
badság mértékét alkalmazzák, »Gevastator Germaniae«-nek 
szidalmazták, sőt a prot. fejedelmek buzdításával forradal-
márnak is bélvegzik. A pápás irodalom szerint tehát a 
30 éves háború egész nyomorának eszközlő oka Gusztáv 
Adolf! Hát nem érvényesül-e itt is a pápás történetírás-
nak ama elve, hogy a pápaság érdekéhen minden szabad ? 
Pedig a történeti kritika komoly vizsgálódásai rég kimu-
tatták azt, hogy Gusztáv Adolf népének méltó királya, 
s bár politikai indokok által is vezérelve — a német 
protestantismus megmentője volt annak legnehezebb nap-
jaiban. S bár a politikai s az egyházi tekintetek egész 
föllépésében egybeolvadtak, ev. szívbeli hite és testvéri 
szeretete élete és halálában egyaránt kétségtelen. 

A jubiláris Gusztáv Adolf irodalomból kiemeljük e 
kor egyik szakismerőjének, Opel hallei tanárnak művét 
és Fey röpiratát, az ultramontán rágalmak cáfolatáról 
Ev. Rund* kiadványai között, mely Schiller, Moser, Arndt, 
Moltke, Ranke, Gervinus, Giesebrecht és Droysen Gusztáv 
Adolfra vonatkozó ítéleteit foglalja magában. 

Lefolyásában és kihatásában még nagyobbszerű volt 
a Gusztáv Ado'f-ünnepély Stockholmban, a svéd főváros-
ban, a melyre a Gusztáv Adolf-egyesület s az Evang. 
Bund központi elnöksége is volt hivatalos Fricke, Lcusch-
ner, Wach és Wintzingerode gróf személyében, s a mely-
nek fölemelő tényekben gazdag lefolyásával eredeti tudó-
sítások nyomán ismertethetjük meg Lapunk olvasó kö-
zönségét. 

Dec. 7-én Stockholmban ünnepi közgyűlést tartottak, 
a melyen államférfiak, tudósok, művészek, lelkészek s az 
udvar képviselői vettek részt. A közgyűlés elnöke, Forsall 
melegen üdvözölte a német Gusztáv Adolf-egyesület s az 



Evang. Bund illustris képviselőit, a melyre Friclce tanár 
és Wintzingerode gróf válaszolt. A kölcsönös Hoch-ok a 
német császárra és Il-ik Oszkár svéd királyra természete-
sen el nem maradhattak. 

Dec. 8-ika Svédországban is, mint a német földön 
az iskolai Gusztáv Adolf-ünnepélyeknek volt szentelve. 
Ilyen iskolai ünnepély alkalmából nyújtotta át Wintzingerode 
gróf a svéd kultusminiszternek az Evang. Bund ünnepi iratát, 
Opel hallei tanár Gusztáv Adolfját, míg a király a Bund-
nak arany, a követeknek pedig ezüst Gusztáv Adolf-emlék-
érmet nyújtott át. Ez érmek Gusztáv Adolf mellképe alatt 
következő emlékszavakkal vannak ellátva: »Gustavus 
Adolphus. D. G. Suscorum rex, IX. Dec. M.D.X.C.IV., Cum 
Deo et victricibus armis, IX. Dec. M.1).C.C.C.X.IV«. — A 
Gusztáv Adolf-egyesület követei ugyanilyen emlékérmet 
kaptak. Ez alkalommal s különösen a király előtti audien-
tián igen sikeres beszédet mondott Fricke és Wintzingerode 
a két uralkodó ház kölcsönös testvéries vonatkozásairól, a 
germán népszellem hódító hatalmáról, a protestantizmus 
missziójáról, az ev. prot. hit terjedéséről s így tovább. 

Az ünnepi istentisztelet dec. 9-én felváltva a svéd 
Biddarholm.s templomban s a stockholmi német protes-
tánsok templomában tartatott a notabilitások, állami ható-
ságok s a kir. udvar legélénkebb részvétele mellett. A 
Gusztáv Adolf-egvesület s az Evang. Bund követei nagy-
szerű ezüst cserkoszorúkat helyeztek Gusztáv Adolf nyug-
helyére, a melynek kápolnahelyisége egész nap nyitva tar-
tatott. Az ünnepi istentiszteleten a svéd szónoklatot Wach 
udvari tanácsos, a német templomban pedig Fricke tanár 
tartotta. II. Kor. 6, 9. felett tartott ünnepi beszéde leg-
közelebb hagyja el a sajtót. 

Forrásunk ritka lelkesedéssel szól a stockholmi Gusz-
táv Adolf-ünnepélyekről, a nép és a király részvételéről stb., 
a melyekhez hasonlóknak csak a wartburgi, eislebeni, 
wittenbergi és erfurti ünnepélyeken lehettünk szemtanúi 
és részesei. Fődolog azonban az. hogy ez ünnepélyek 
hatástalanul el nem hangzottak legyenek. Meg kell szív-
lelnünk azt. a mit Gusztáv Adolf közvetlenül utolsó lützeni 
összecsapása előtt Erfurtban mondott a német rendeknek: 
a reformáció művét örömmel kell megragadnunk, hogy 
a vallási szabadság szenvedő hajóját necsak megtartsuk, 
hanem a biztonság kívánatos révpartjára is vezethessük. 
Szükségünk van arra különösen nekünk magyar protes-
tánsoknak, a hol a lelkesedés kihalóban, az ősi áldozat-
készség hanyatlóban van. Mert mit ér a nagy sző, a sok 
dikció. ha hiányzik a lélek, az evangelizáció és belmisszió 
lelke mi bennünk, s mit ér a sok ünneplés vagy zsinati §, 
ha tájékozatlanok vagyunk ismert közönyösségünknél fogva 
a célhoz vezető út s a sikert biztosító eszközök tekin-
tetében ! 

Míg nálunk eseményszámba megven, ha egy politikai 
lap egy-egy prot. theol. tanár művének (mint p. o. leg-
közelebb a »Budapesti Hirlap* Masznyik Páljának) néhány 
hasábot szentel, addig Németországban nem épen ritka 
dolog, hogy a politikai lapok is theol. kérdéseket fejteget-
nek. Ez történt legutóbb a Kreuzzeitunggal, mely ugyan-
csak szórja theol. vádjait egy Beysclilagra, Harnackra. 
Meinholdra. Grafra, s a theol. tudomány más kritikai 
művelőire. Említettük, hogy denunciáló eljárása kicsikart 
egyetemi füzetek vagy elárult előadások alapján az 1830-iki 
(rerlach-Hengstenberg-féle eljárásra emlékeztet, mely Weg-
scheidert és Geseniust, a rationalismus eme hírneves két 
hallei képviselőjét denunciálta. a mi máig is az egyetem 
szégyenlapjának tekinthető. 

A Kreuzzeitung ugyanis »Verwirrung der Gewissen« 
című vezércikkében ugyancsak élesen támadja meg Bev-

"schlagot azért, hogy egyetemi jubileumi beszédében meg-

emlékezett az egyetem protestátiójáról a tervezett Zedlitz-
féle reactionarius népiskolai törvényjavaslat ellen és hogy 
védelmébe vette az általa ócsárolt bonni professzorokat, 
mint a theol. tudományosság kritikai művelőit. »Fájdalmas 
az a tény — így jajdul fel a Kreuzzeitung — • hogy a 
theologia tanárai a sociáldemokratia tudományos képvi-
selői a biblia elleni küzdelmükben. A liberális tlieologiai 
professzorok a sociáldemokratia tudományos előharcosai, 
s az állam alkalmaz ilyen tanárokat, a kik az állam alap-
jainak felforgatására törekszenek. A theol. tanárok nevelik 
az egyház jövendő szolgáit, de micsoda nevelés várható 
azok részéről, a kik az egyház alaptanait támadják meg. 
Az egyik bonni tanár — úgymond — az isteni igét me-
sének, sőt a phantasia szüleményének mondja, a másik az 
úrvaesorát. az evang. istentisztelet eme centrumát támadja, 
a harmadik szerint a kiengesztelés tana egy középkori 
scholastikus főnek elferdített theoriája, míg a negyedik 
szerint az úrvacsora sákrámentoma Pál apostol találmá-
nya®. Végül fölhívja a kultuszminisztert, hogy a köteles-
ségükről megfelejtkezett professzorokat rója meg! 

Hát ezek nehéz vádak, nehezebbek mint Wegscbeider-
Gesenius-ék rationalismusa annak idején, de szerencse, 
hogy csak vádak, a melyeknek hamis egyházpolitikai ten-
denciája kétségtelen. A Kreuzzeitung provokáló modora 
az állami és egyházi kormányzat irányában a theologiá-
nak a közvélemény előtt való denunciálását, igazán »a 
lelkiismeret megtévesztését* célozza. Esze ágában sincsen 
egy Harnacknak, Meinholdnak, Grafenak, Kautzschnak vagy 
Beyschlagnak theologusok helyett szociáldemokratákat ne-
velni, vagy a bibliai keresztyén alapigazságokat felforgatni 
vagy megtagadni. Az ószövetség betűszerinti historicitása 
még nem »az egyház alaptana« ; a patriarchák története 
még nem »az isteni ige* ; az úrvaesorát még nem »szi-
dalmazza* az. ki azt az eddigi traditionális felfogástól 
eltérőleg értelmezi, s végül a ki a scholastikus Anselm 
theoriáját »ferdének« találja, az még nem tagadja meg a 
Krisztus vére általi kiengesztelés bibliai tanát. Nevezett 
tudósok történetkritikai módszere a theol. tudomány szem-
pontjából jogosult, s még korántsem vezet a hit, egyház 
és állam alapjainak felforgatására. A Kreuzzeitung tehát 
a maga összes filiáival a Hengstenberg-féle Kirchenzeitung 
denunciációjának a terére lépett, a midőn a liberális theo-
logia ellen a politikai-rendőri reakciót hívja föl segítségül. 
A theologiában sem lehet a kritikai processzust erősza-
kosan megakasztani, vagy a fejlődést elfojtani. A keresz-
tyén igazságérzet vezeti a negatív kritikát is a maga mű-
vében, s az igazságban meg kell lenni az erőnek a téve-
dések elviselésére és legyőzésére is. Elvégre is a prot. 
keresztyénség nem tradíció, s a theologia nem scbolastika. 
Nem a biblia betűje, s egyik vagy másik elbeszélése, hanem 
a doctrina christiana sincera, az üdv bibliai tana a fődolog: 
s nem a hitvallások betűje vagy theologiája kötelez meg 
bennünket, hanem azok vallási substanciája a ker. üdv-
élet szempontjából. Az pedig nem akadályozhatja meg az 
orthodox tan vagy az írás, mint külső kánon szabad dogma-
tikai kritikáját, vagy a theologia szabadságát általában a val-
lástól való specifikus különbségében. Az ordinatiói köte-
lezettség is az új ágenda szövegezésében így hangzik, 
hogy az egyház jövendő szolgája csak azt a tant fogja 
hirdetni és terjeszteni, a mely az Isten tiszta igéjében 
gyökerezik, az ó- és új-szövetségi szent írásban, mint 
hitünk egyedüli normájában van kitéve s a hitvallásokban 
van beigazolva. Tehát nem a symbolikus könyvek orthodox 
theologiája. hanem a bibliai üdvtan, az Isten igéje a maga 
egészében lelke a szentírásnak, s a hitvallásos könyvek 
az írásnak, mint hitünk egyetlen normájának alá vannak 
vetve. A theol. tudomány szabadság nélkül fenn nem állhat 



s e szabad kutatását csakis az isteni üdvigazságokban 
vetett hit korlátozhatja. A vallásos hit szilárdsága s a 
tudományos gondolkodás szabadsága teszik a theologust 
keresztyén theologussá! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

N E K R O L O G . 
Szánthó Gábor. 

Az ó-év utolján, december 28-án este 7—8 óra közt, 
a csaknem egészen ev. ref. vallású községben, Bodméron, 
elterjedt a rémhír, hogy az Úrnak agg szolgája, Szánthó 
Gábor meghalt. Az agg lelkész lakára seregestül tódul a nép, 
a fojtó széngáz az egész épületben el van terjedve. Az agg 
lelkész előtt egy könyv van nyitva, fejét jobb kezén nyug-
tatva, az asztalnál csendesen aludni látszik, szólnak hozzá, 
de nem ébred fel; meghalt. A kit a csapás legjobban, leg-
közelebbről sújtott, a szerető hű hitves, az árváknak immár 
özvegy édes anyja nincs itthon, testvére leányának menyeg-
zői ünnepére ment. Oh, ha majd visszajön serdülő leány-
kájával, mint borulnak a meghalt férjre, az a p á r a . . . . 

A közbirtokosságból álló egyház presbyteriuma, élü-
kön a gondnokokkal mindent elkövetnek, hogy életre hozzák. 
Mind hiába, már csak a gyászszertartásról kell gondoskodni. 

Szolgálót nem tartottak, csak kettecskén vannak; a 
serdülő leányka Budapesten egy rokonnál jár a felsőbb 
iskolába, a fiú pedig Felsőlövőn. Oh bizony sokba kerül 
már ma a gyermekneveltetés egy protestáns lelkésznek, 
különösen ha az a lelkész IV. osztályú egyházban szolgál, 
de a szerető szülők mindent megvonnak maguktól, csak 
hogy gyermekeiket nevelhessék. 

A harangozó 3—4 óra közt látta bemenni szobájába 
az agg lelkészt, de már a bejáró asszony 4 órakor nem 
tudott bemenni hozzá, a kályha csöve leesése következté-
ben kiömlött széngáz megfojtotta, hihetőleg alvás közben. 

Szánthó Gábor Fehérmegyében, Abán született 1818. 
július 19-én, atyja szabó volt Az alsóbb osztályokat Sár-
bogárdon végezte, hol azon időben az akadémikus rektor 
a gimnáziumi tantárgyakat is tanította, majd Pápára ment, 
s itt mindig az első eminensek közt volt. 

Végezvén a theologiai és jogi tantárgyakat, Tatán 
mint akadémikus rektor három évet töltött. 1846. Csák-
váron, 1848-ban szülőföldén, Abán volt, segédlelkész. Ama 
mozgalmas időben a megyei gyűlésen élénk részt vett. 
gyakran tartott beszedet is. Szép férfias alakja volt Szánthó 
Gábornak, a középtermetűnél magasabb, széles váll, kidom-
borodó mell, magas homlokkal, körszakállal, büszke maga-
tartása inkább kardforgatásra látszott hivatva. 

Görgey Arthur mint honvéd-főhadnagy Abára ment, 
hogy a szomszédos falvakban a népfelkelést szervezze, a 
felkelők a megyei főnököt, gróf Zichy Ödönt Soponyán 
elfogták. Kálozi kastélyából irományait és mindenféle fegy-
vereit kocsikra pakolva. Abára hozták. Zichy fegyvereit 
Abán leltározták, mert a kocsikon a régi római kardok, 
kovás puskák, damaszk kardok, gyönyörű vadászfegyve-
rek, pisztolyok, diszkardok, buzogányok összevissza hányva 
érkeztek Abára, nehogy a felkelők széthordják, éjjel a 
templomban őrizték. A fegyverekről felvett jegyzőkönyvet 
Szánthó mint szemtanú aláírta s ez volt egyik oka elfo-
gatásának is. 

A mint a magyar kormány Pestet elhagyta, hatvan 
vasas német érkezeU Abára, a lelkészlakot körülvették 
és a segéd lelkészt, mint foglyot magukkal vitték. Budáról 
Székesfehérváron keresztül Batthyányi, Károlyi ésZselénszky 

grófokkal s mintegy 30 más fogolvlyal Laibachba. innen 
Olmücbe vitték. A világosi fegyverletétel után visszahoz-
ták fogolytársaival Pestre az újépületbe, a honnan 1849. 
október elején szabadon bocsátották. A legjobb, legnagyobb 
hazafiakkal együtt szenvedett. »Utazás ismeretlen állomás 
felé* Barsi (Neumann) József volt bicskei plébános igen 
érdekesen írta le pár év előtt a Vasárnapi Újságban az 
utazás, fogság történetét. Kiszabadulása után majd két 
évig Cegléden káplánkodott. 1853-ban Kápolnásnyékre, 
innen pedig 1859-ben Bodmérra választották meg rendes 
lelkésznek. Másoknak nézetével nem igen tudott megbarát-
kozni, ez neki helylyel-közzel némi kellemetlenséget is 
okozott, de gyülekezetével békében volt. A lelkészlak jó-
karban van tartva, az egyháznak tetemes tőkéi vannak, 
melyek részint takarékpénztárban, részint kötelezőn van-
nak elhelyezve. A »Balassa Fülöp alapítványt« kötelezőn 
kezelik, oly formán, hogy a tőkének bizonyos százalékát 
évenként négyszer az adós tartozik törleszteni. Csak egy 
lépés kellene még s a pestmegyei hitelszövetkezetek min-
tájára lehetne átalakítani a Balassa Fülöp-féle alapítványt 
heti vagy havi 10—20 kros betétekkel. 

Úgy hallom, hogy maga az egyház akarja most ren-
dezni a lelkészi fizetést, még pedig úgy, hogy annak jöve 
delmét emeljék. Ezt teheti is, mert jelentékeny tőkéi és 
más ingatlanjai is vannak. Az egyháztagokon, különösen 
a szegényebb sorsúakon az egyházi teher nem súlyos. 
Igaz, hogy most még egy nagy kiadás vár az egyházra, 
a templom tetejének renoválása, a mi egy pár ezer frtba 
bele fog kerülni, de az értelmes és buzgó egyháztanács 
élén a gondnokokkal, megtalálja útját és módját annak, 
hogy tőkepénzüket érintetlenül hagyva, javíttatják ki tem-
plomuk tetőzetét. 

Még évek sorára számított az agg lelkész, testben, 
lélekben erősnek érezte magát, csak az az óhajtása volt. 
hogy gyermekeit kitaníttathassa, akkor örömmel vált volna 
meg az élettől. 

Lelkésztársai közül csak kevesen jelenhettek meg a 
temetésen a hó és zivatar miatt december 31-én, az ó-év 
utolsó napján. Háznál megható imát bocsátott fel az idők 
Urához Szűcs Károly felcsuthi lelkész; a templomban Balogh 
György bicskei lelkész Timóth. II. levele IV. rész 5. vers 
alapján gyönyörűen fejtegette a protestáns lelkész kivatá-
sát. a temetőben Nyikos Lajos dobozi fiatal lelkész búcsú-
zott el szépen az agg lelkésztől. Az egész község apraja, 
nagyja mind ott volt a gyászszertartáson; részt vett a 
gyászszertartáson egyik szomszédos róm. kath. lelkész is 
tanítójával együtt, a mi némi feltűnést okozott ebben a 
mondvacsinált néppártos világban. Úgy látszik, hogy itt 
nem nagyon bíznak a plébános urak a néppártos csecsemő 
életében. 

Béke és áldás legyen az agg lelkész porain. 
Mészöly Győző, 

ev. ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
** Kálvin János élete és egyházpolitikája. Irta 

Jancsó Sándor, theol. magántanár. Nagy 8-adrét, 116 lap. 
Nagy-Enyed, Baldi Károly könyvkereskedése. Ára ? — Ez 
is egy törekvő fiatal ember munkája, épen mint a múltkor 
ismertetett »Kálvin theologiája*. Szerző a mű I-ső részé-
ben a Kálvin életrajzával foglalkozik, ennek keretében 
röviden jellemezvén Kálvinnak a) ifjúságát és képződése 
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éveit (1509—1834). b) vándorlásban töltött idejét (1534 — 
1541), c) mesteréveit (1541 — 1564) és végül d) egyéni-
ségét általában. A Il-ik részben ismerteti a szerző a Kálvin 
egyházszervezeti működését és pedig a) felfogását az egy-
házról ; b) az egyház és állam közti viszonyról; c) az 
egyházi hivatalokról és d) az isteni tiszteletről és a kul-
tusról. A befejező részben röviden azon főbb különbségek 
vannak érintve, a melyek egyházszervezeti tekintetben 
Kálvin és a másik két reformátor: Luther és Zwingli kö-
zött észlelhetők. Alapul a Kálvin »Institutió«-ját (melyet 
hibásan mindig »Institutiones«-nek nevez) és egyházi rend-
tartását veszi. — Bizonyos örömmel vettük kezünkbe ezt. 
a Kálvinról szóló könyvet is, mert örvendetes jelnek tart-
juk azt, hogy a fiatalabb theologiai nemzedék Kálvin 
tömör és hatalmas szellemével kezd foglalkozni. De azután 
egy kis csalódással is tettük le. A fiatal szerző a szorga-
lomnak több jelét adja, Kálvin személyével és egyházpoli-
tikájával szeretettel foglalkozik. De felfogása alantjáró, szinei 
halványak s a nagy egyházszervező és erkölcsreformátor 
hatalmas egyénisége nem eléggé domborul ki munkájából. 
Igaz, hogy maga is csak vázlatot akar nyújtani, de a 
magántanári dolgozatoknál nem vázlatot, hanem speciális 
kérdések tudományos kifejtését keresünk. Szerintünk e 
célt szerző sokkal jobban megközelíti vala, ha a külön-
ben is vázlatos életrajzot elhagyva, Kálvinnak nagyszabású 
egyházalkotmányi rendszerét és küzdelmes egyházszervező 
munkásságát kimerítőbben ismerteti. Akkor kétségkívül 
irodalmilag is értékesebb munkát adott volna, mely méltó 
párja lehetett volna a Nagy Károly minap bemutatott 
»Kálvin theologiájá«-nak. A mi szegényes irodalmunkban 
azonban az ilyen csekélyebb értékű munkát is figyelemre 
kell méltatnunk, annyival is inkább, mert feltűnő tévedést 
nem igen találtunk benne. 

** Pál apostol levelei. Dr. Masznyik Endre po-
zsonyi theologiai tanár e füzetes vállalatából most jelent 
meg a második füzet (az egész munka XIII. és XIV. 
füzete). Ebben a füzetben szerző befejezvén a Thess. I-ső 
levél fordítását és magyarázatát, megkezdi: a Galatákhoz 
írott levél ismertetését. Bevezetésében szól Galáciáról és 
a galatákról, a galáciai gyülekezetek megalapításáról és 
jelleméről, a levél keletkezésének körülményeiről, a levél 
hitelességéről s végül a levél felosztásáról. Eme történeti 
és kritikai bevezetésben minden kétséget kizárólag be van 
bizonyítva a levél hitelessége. A »Magyarázatában, a II. r. 
21. versig terjedőleg szöveg-fordítás (mely már nem oly 
sikerült, mint az I. Thess. levélé), a fordításhoz alapos 
és világos tárgyi magyarázatok, ezekhez aljegyzetekben 
tudományos tájékozást nyújtó kritikai észrevételek vannak 
csatolva abban a modorban és szellemben, mint az első 
füzetnél láttuk. A hat íves füzetekben megjelenő munka 
előfizetési ára füzetenként 60 kr., három füzet 1 frt 80 kr., 
hat füzet 3 frt 60 kr. Az előfizetési pénzek közvetlenül 
a szerzőhöz Pozsonyba küldendők. 

** A magyar nemzet története című tíz kötetes 
díszmunkának kilencedik füzete most hagyta el a sajtót 
az Athenaeum kiadásában. Ebben a füzetben »a magyar 

királyság* című ötödik könyv folytatását találjuk Szent-
István király törvényének ismertetéséről szóló első fejezet-
tel, melyet a második fejezet »Az ország állapota és népes-
sége*, a harmadik fejezet >Az ország kormányzása«, és 
a IV. fejezet »Belső háborúk, A keresztyénség terjesztése« 
cím alatt követnek Marczali Henrik tollából. A füzethez 
két díszes műmelléklet van csatolva. Az egyik Hartvik 
»Szent-István legendája« első lapjának nagy tökéletes-
séggel előállított hasonmása, melyhez szövegolvasás és 
magyar fordítás van csatolva. A másik műmelléklet »a 
sarmisegethusai amphitheatrum« távlati rajzát mutatja 
Szinte Gábor eredeti felvétele után. A szöveg közé szin-
tén sok szép kép van lenyomatva. Egyes füzet 30 kr. 
Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 forint 60 kr, félévre 
(24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható az Athenaeumnál és 
minden hazai könyvkereskedésben. 

** Evangélikus Egyházi Szemle cím alatt új 
egyházi havi lapot indított Békés-Csabán Sseberényi Lajos 
ág. h. ev. lelkész. A lap másfél ívnyi terjedelmű és elő-
fizetési ára 2 frt. — A hozzánk is beküldött 1-ső szám 
után nem nagy jövőt Ígérhetünk az új vállalatnak. Először 
azért, mert nincs rá szükség, hézagot nem pótol. Hiszen 
otf van az Ev. Egyh. és Iskola, az is csak vegetál. Minek 
szaporítani a vérszegény, életképtelen vállalatokat? Má-
sodszor azért sem igér sokat a vállalat, mert merev a 
dogmatikai álláspontja és latitudinarius az egyházpoliti-
kája. Abban a symbolikus könyvekre esküszik, egyház-
politikájában meg a nemzetiségi autonom irány képviselője. 
Mi sem szeretjük a theol. szintelenséget, a mi itt-ott fel-
burjánzott az egyházban; de viszont a felekezeti kizáró-
lagosságnak sem vagyunk barátjai. Legyünk először evan-
géliumi keresztyének és csak azután lutheránusok vagy 
kálvinisták. Az egyházpolitikában pedig nem a nemzeti-
ségekre tagoltságot, hanem az egységes nemzeti alapot tart-
juk helyesnek. A Szemlében a programmcikk után ily című 
közlemények vannak : Az önkény hatalma az egyházban. 
Luther és a szekták. A zsidókhoz írt levél magyarázata 
(részlet). Irodalom. Belföld. Külföld. Külmisszió, melyek 
mindannyian a fentebb jellemzett irányban és szellem-
ben vannak tartva. 

** Az 1848 49 iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy munkából most jelent meg a 29-ik 
füzet, a melyben Gracza György Kossuth toborzó kör-
útját, továbbá Lamberg megöletését mondja el egészen új 
adatok nyomán, nagy élénkséggel. A füzet érdekes képei 
a következők. Hentzi Henrik osztrák tábornok Budavár 
védője. Párbaj a csatatéren. Vitézségi érde njel. Zichy Jenő 
gróf kivégzése Lórén, 1848. szeptember 30-án. Puchner 
Antal báró erdélyi főhadparancsnok. Kiáltvány 1848-ból. 
Gáspár András a képviselőházban, bemutatja a lefegyver-
zett horvát sereg zászlóit. Latour osztrák hadügyminisz-
ter holttestét lámpára húzza a bécsi nép 1848. okt. 6-án. 
Részlet a bécsi 1848. októberi forradalomból. A schwechati 
csata 1848. okt. 30-án. Báró Mednyánszkv László. 



E G Y H Á Z . 

A gyülekezetek köréből. A radna-lippai ref. 
egyház a mult héten tartotta meg évi közgyűlését, Görgey 
Gyula főgondnok és Fogarassy Bálint lelkész elnöklete 
alatt. A közgyűlés első sorban Thaly Lajos gondnoknak 
már előzőleg jóváhagyott 1894. évi számadásait tárgyalta; 
majd megválasztotta egyhangúlag Némethv Lajos buzgó 
egyháztagot a szegények és árvák gondnokává. Az egy-
háztanács kiegészítése után Fogarassy Bálint lelkes szavak-
kal mondott köszönetet úgy a főgondnok és gondnok, mint 
az ifjú egyház többi tagjainak buzgóságukért. — A ménes-
yyoroki ref. egyház buzgó lelkésze, Csák József hosszas 
utánjárással kieszközölte a kincstárnál, hogy az egyház a 
még Apaffy Mihály erdélyi fejedelem által tett, 100 darab 
kősóból álló alapítványt visszakapja. Az így visszanyert 
alapítvány kamatait az egyház arra fordította, hogy a 
lelkészi állástól független tanítói állást szervezett Gyorokon 
és ez állásra egyhangúlag Buday Ödön, jeles készültségű 
okleveles tanítót választotta meg. 

A vallás- és közoktatási minisztérium költ-
ségvetésének tárgyalása február 4-én ért véget. A 
január 24-ike óta február 4-ig elhúzódott tárgyalásban 
sokan vettek részt s volt néhány tartalmasabb beszéd is, 
de általában véve nem sok szakértelem nyilvánult. Feltűnő 
volt azonban az a körülmény, hogy a mai »egyházpoliti-
kás« vilagban kevés volt az egyházpolitikai beszéd, a 
szónokok nagy része túlnyomólag a tanügyi politikai kér-
désekhez szólott, melyek közül legtöbben a népiskolai 
ügyekkel foglalkoztak. A költségvetés tételeit változatlanul 
elfogadta a ház. Az új miniszter rokonszenvesen és min-
den jót igérőleg viselkedett a tárgyalás alatt. 

A porosz egyház statisztikájából. Poroszország-
ban 1892-ben megszüntették az esketési és keresztelési 
stólákat s ennek az intézkedésnek évről-évre nagyobb 
mértékben mutatkoznak a jó következményei a keresz-
telésre és esketésre. A keresztelést igénybe vevők száma 
egy egész, a törvényteleneknél csaknem két percenttel nö-
vekedett. A megkereszteltek percentje tiszta házasságból 
szülötteknél 95'5°/0, vegyes házasságbelieknél 86%, tör-
vénytelen gyermekeknél 84 ,8%- Az egyházi esketést is 
mind többen és többen veszik igénybe, ügy hogy az egy-
házi esketések száma 1893 ban immár 93 2% " r a emel-
kedett, a mi azt jelenti, hogy a polgárilag megkötött 100 
házasság közül 93 egyházi áldást is kér. A keresztelési és 
esketési stólák eltörlését nem sokara a temetési stóla meg-
szüntetése fogja követni. Jelentékenyen növekedik évről-
évre a konfirmándusok száma is. De sajnos, hogy a há-
zassági elválásoké is rohamosan emelkedik, mit a következő 
számsorozat mutat: 1881-ben elvált 2329 pár, 1891-ben 
4125 és 1893-ban 4247 pár. A válások e rohamos szapo-
rodását sokan annak is tulajdonítják, hogy 1881-ben el-
törölték a versengő házasfelek lelkészi békéltetését. Lelkészi 
körökben most sürgetik ennek a hatásos pásztorális műkö-
désnek a törvényes visszaállítását. ínséges egyházak ré-

szére a két utóbbi évben 1 millió 151 ezer márka ön-
kénytes adomány gyűlt, egyházi alapítványok és adomá-
nyok címén 2 millió 277 ezer márka. Az egész porosz 
egyház 7 ezer lelkészi állomása közül egy év alatt 9°/0 

jött üresedésbe, 59 új lelkészi állás szerveztetett, 301 
rendes lelkészt avattak fel, 459 lelkészjelöltet bocsátottak 
ki, 61 új templom épült, 19 restauráltatott. Az áttértek 
összes száma 3466, kik közül 2l/2 ezer a római egyház-
ból, 464 más egyházakból tért át és 340 a zsidóságból 
keresztelkedett ki. A kitértek száma összesen 1265, kik 
közül 6 zsidóvá letc, 293 a pápásokhoz tért, közel 2000 
lélek pedig a szektákhoz, főként a baptistákhoz ment át, 
a kik úgylátszik, Poroszországban is nagy sikerrel mű-
ködnek. 

Egy kántor - tanító áttérése, Szatmarmegyéböl 
Pacalról írják lapunknak: ^Lélekemelő ünnepélynek vol-
tunk tanúi január hó 28-án d. e. a pacali régi ev. ref. 
templomban. Ugyanis az egyház hivei egy új taggal szapo-
rodtak, a mennyiben Kraesmer Sándor, margittai róm. 
kath. kántor-tanító az ev. ref. vallásra térvén át, a pacali 
egyház kebelébe lépett be. A templom egészen megtelt 
ünneplő és buzgó közönséggel. Nagy Zsigmond lelkész hatá-
sos beszédben ismertette az áttérés fontosságát, s feltévén 
a szokásos konfirmáló kérdéseket, feladta egyháza új tag-
jának és tanúinak az úri szent vacsorát. Ezen ünnepelyes 
actus befejezése után, a lelkész nagy hatást keltett beszéddel 
üdvözölte és fogadta K. urat, mint most már egyháza tag-
ját s ajánlotta őt a gyülekezet tagjainak atyafiságos szere-
tetébe. Az ünnepélyt lelkész imája és a gyülekezet buzgó 
éneke zárta be. 

A fővárosi templomok magyarsága még mindig 
gyenge lábon áll. Mutatja ezt a B. H. következő statiszti-
kája. A fővárosnak van összesen 44 temploma. Római 
katholikus 23 és pedig Pesten 13, Budán 10. Reformá-
tus 6, luteránus 3, unitárius görögkeleti 3, baptista 1, 
zsidó 7. tízekben összesen hétféle nyelven prédikálnak: 
magyarul, németül, szerbül, rácul (sokácul) tótul, görögül 
és horvátul. 

Hitfelekezetek szerint csoportosítva: 
23 róm. kath. templom közül 4 templom 3 nyelvű 

és pedig: 2 tót-német-magyar, I rác-német-magyar, 1 hor-
vát-német-magyar. 

12 templom kétnyelvű, német-magyar, 7 egynyelvű 
és pedig: 5 magyar, 2 német. 

6 református templom közül 1 német-angol, 5 ma-
gyar, 3 lutheránus templom közül 1 tót, 2 német-magyar. 

3 görög-keleti templom közül 1 görög (a Petőfi-
téren), 2 szerb. 

1 unitárius templom: magyar. 
1 baptista német-magyar, de a magyar szónoklat ritka. 
7 zsidó templom közül 1. német-magyar, 6 német. 
Látnivaló, hogy a magyar nyelv kizárólag egyedül 

csak 11. templomban uralkodik: az unitáriusokéban. 
5 reformátusban és 5 pápistában. 

* Orgonákról és harmoniumokról. Azon nagv-
tisztelet uraknak és egyházak elöljáróinak, kiknek templo-
mában új orgonára van szükségük, vagy esetleg a meglevő 
orgonájoknak javítása, illetve átalakítása vált szükségessé, 
bátrak vagyunk magunkat ajánlani mindenféle rendszerű 
új orgonák készítésére és hibásak alapos kijavítására, 
vagy átalakítására. Továbbá van szerencsénk közölni, hogy 



kisebb-nagyobb javítás alatt levő orgonáink jutányos áron 
eladók. Végre nagyszerű amerikai harmoniumaink nagv 
választékban vannak, melyek olcsó áron kaphatók. Úgv 
orgonákról, valamint harmoniumokról szóló képes árjegy-
zékkel szíves készséggel szolgálunk. Budapesten, VI. ker. 
Szondy-utca 36. szám. Országh Sándor és fia. mű-orgona-
készítők. (Beküldetett.) 

I S K O L A . 

Hitoktatók sztrájkja Szegszárdon. A mult évben 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az 
iparos tanonciskolában is kell legalább heti egy órában 
a hittant tanítani. A különböző vallásfelekezetek lelkészei 
Szegszárdon a tanév elején meg is kezdették a hitokta-
tást, természetesen abban a hiszemben, hogy ezért bizo-
nyos díjazásban fognak részesülni. A tiszteletdíjra azon-
ban hiába várakoztak, mert arról még maga a kir. tan-
felügyelő sem tudott kellő felvilágosítást nyújtani s most 
elunva a várakozást, beszüntették a hitoktatást mindaddig, 
míg az iskolaszék nem intézkedik a remélt tiszteletdíj 
kiszolgáltatása iránt. — így írja a M—g. 

Az iparos tanonciskolák 1894-ben. Mártonffy 
Márton, az iparos és kereskedő tanulók iskoláinak orszá-
gos felügyeletével megbízott tanfelügyelőnek a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elé terjesztett jelentése szerint az 
országban fennálló összes ipari szakiskolák már végleges 
alakban megállapított tervezettel és tantervvel bírnak. Neve-
zett iskolákban a rajzoktatás képezvén az alapot, a nagy 
szünidőben rajztanítói tanfolyamok szerveztettek. A tanítók 
száma, a kik itt kiképzést nyertek, már is meghaladja a százat. 
A miniszteri rendelethez képest a jelentés, illetve évkönyv 
második részében az ezen iskolákat érdeklő fontosabb 
miniszteri rendeletek vannak fölvéve; a harmadik rész az 
ezekre vonatkozó statisztikai adatokat öleli fel; a negyedik 
rész a tanoncokat iparáguk szerint csoportosítja; végül az 
ötödik részben az egyes iskolákra vonatkozó részletes ada-
tok vannak fölvéve. Az iskolák száma az utóbbi két év 
alatt 39-el. az iskolázó tanulók száma pedig azon idő 
alatt 8755-el szaporodott. Tanítókban 202 tanerővel több 
volt alkalmazva. Ezekkel egyidejűleg a költségek is szapo-
rodtak. A személyi kiadások, 56264 frttal. a dologi kiadások 
összege 8087 frttal emelkedett. A tanonciskolák föntartására 
az állampénztárból 44,194 frt, a törvényhatósági ipar-
alapokból pedig 28,799 frt segély utalványoztatott. Tan-
díjakból befolyt 62.433 frt. Ezen itt közölt adatok eléggé 
bizonyítják, hogy az iparos iskolák létesítésére égető szük-
ség volt és az intézmény továbbfejlesztése minden esetre 
meghozza majd idővel a magyar iparnak az értelmes és 
hasznos munkásokat. 

A tanítóképző intézeti tanárok országos egye-
sületének választmánya minap tárgyalta a tanítókép-
zésre vonatkozó törvények módosítását. György Aladár 
előadó országos tanítóképző bizottságok létesítését kívánta 
és hogy a tanítói oklevél egyenlő értékű legyen a közép-
iskolai érettségi bizonyítványnyal. Szükségesnek tartotta, 
hogy a tanítóképző iskolákba ezentúl a középiskoláknak 

nem a negyedik, hanem a 6-ik osztályából lehessen lépni. 
Nagy László második előadó szerint a tanítóképesítés 
feltétlenül államosítandó. A tanítóképző intézetek egysé-
ges állami felügyelet alá helyezendők. A választmány a 
tárgyalás folyamán kimondotta a tanítóképzésre vonat-
kozó törvények revíziójának sürgős voltát. Ezután meg-
állapította azokat a kérdő pontokat, a melyeket a tanári 
testületekhez ki fognak küldeni tárgyalás végett. 

A harmadik egyetem kérdésében, melyet leg-
utóbb Berzeviczy A. röpirata hozott ismét szőnyegre, 
a napokban két tekintélyes szakértő hallatta a szavát. 
Egyik Mihálkovics Géza egyet, tanár, ki külön röpiratban 
Berzeviczvvel polemizálva, sürgősebb feladatul a két meg-
levő universitás továbbfejlesztését sürgeti; de ha mégis 
akarnak egy harmadik egyetemet, akkor annak legjobb 
helye Budán volna. E különös ötlet, azt hiszszük, halva 
született eszme. A másik Heinrich Gusztáv egyet, tanár, 
ki a »Magyar Paedagogia« című folyóirat januári füzeté-
ben így nyilatkozik e kérdésben: »Nekünk mindenképen 
szükségünk van egyelőre egy harmadik egyetemre és ezt 
képesek is vagyunk fölállítani és tanerőkkel tisztességesen 
fölszerelni (!)« — A debreceni egyetemről következőleg 
nyilatkozik Heinrich: »A debreceni egyetem kérdése, né-
zetem szerint, nem is annyira kérdés, mint inkább ön-
ámítás. Ismeretes, hogy a protestánsok ma már teljesen 
képtelenek arra, hogy középiskoláikat tetemes állami se-
gély nélkül tisztességesen fönt arthassák: sem anyagi esz-
közeik. sem tanáraik nincsenek; ismeretes tény továbbá, 
hogy a szerényen dotált kolozsvári egyetem ez idő sze-
rint évi háromszázezer forintba kerül, tehát nagyobb ösz-
szegbe, mint a milyen a tervezett debreceni egyetem alap-
tőkéje. Debrecenben (vagy másutt) prot. egyetem sohasem 
fog létesülni. — Az igenis lehetséges és ez magában véve 
igen örvendetes dolog, hogy az alföldi reformátusok a 
debreceni theologiai és jogi kart tetemesen javítani és 
tökéletesíteni, tanáraikat jobban fizetni, intézeteiket telje-
sebben fölszerelni, eshetőleg a meglévő iskolákat egy közép-
iskolai tanárképzővel kiegészíteni fogják. Ez mind igen 
helyes és igen örvendetes lesz; nemzeti művelődés szem-
pontjából e törekvéseket meleg rokonszenvvel kell kisér-
nünk, sőt anyagi áldozatokkal is előbbbre vinni; de e 
törekvések eredménye sohasem lesz egyetem, s így ez a 
harmadik állami egyetem problémájával nem áll benső 
kapcsolatban.«— Kemény beszéd bíz' ez, de úgy látszik, igaz! 

A sárospataki főiskola tanárainak fizetése 
sokat javult a folyó év első napjától kezdve. A tiszán-
inneni egyházkerület közgyűlése, mint a főiskola legfőbb 
kormányzó testülete elhatározta, hogy az 1895. év január 
1-től kezdve úgy az akadémiai, mint a gimnáziumi taná-
rok részére folyóvá teszi a 100 forintos ötödéves korpót-
lékot, még pedig az idősebb tanárok részére visszamenő-
leg számítva egyszerre négy korpótlékig. Ilyen módon hat 
akadémiai és hat gimnáziumi tanár fizetése egyszerre emel-
kedett 400—400 forinttal 2000, illetőleg 1800 forintra, két 
akadémiai és egy gimnáziumi tanáré 300—300 frttal, két 
akad. és egy gimn. tanáré 100—100 frttal, és az ének-
tanáré 50 frttal. A főiskola pénztárának ez évi kiadása a 
tanárok fizetésének rendezése folytán 5550 frttal emelke-
dett. Felemelték a jogigazgató fizetését is 1400 forintra s 
a pénztárnokét 1200 forintra, a gimnáziumi igazgató tisz-
teletdíja már régebben 400 forintban állapíttatott meg. A 
főiskolának van külön orvosa is, 1000 forint évi díjjal s 
ez köteles a tanulókat, a tanárokat s azoknak csaladját 



és az iskola szolgáit teljesen ingyen gyógykezelni. A tanárok 
fizetésüket évnegyedenként elÖre kapják s nyugtáikra a 
bélyeget a főiskola pénztára szolgáltatja. Megemlítjük 
még, hogy a tanárok gyermekei már régi idő óta fel van-
nak mentve a tandíj fizetése alól. (K. T. K.) 

Iskolai aranykönyv. Gróf Degenfeld Schomberg 
Anna. herceg Odesehalchi Gyuláné, gróf Dégenfeld Schom-
berg Ilona, Tisza Kálmánné, gróf Dégenfeld Schomberg 
Berta, báró Podmaniczky Gézáné, gróf Dégenfeld Schom-
berg Emma, gróf Károlyi Tiborné, a nagykállói állami 
reáliskolánál 500. azaz ötszáz forint alapítványt tettek oly 
módon, hogy az 500 frt kamatját az alapítványtevők 
vagy meghatalmazottjuk fogja minden iskolai évben egy 
általuk kiválasztott jó tanuló s jó viseletű fiúnak oda-
ítélni. Az alapítványt azonban a nagykállói reáliskolai 
segélyző egyesület kezeli, melynek ilynemű alapja felezi 
a 12.000 frtot s melynek vezetősége, a takarékpénztár 
igazgatóságával karöltve, évenként 7—800 forintot fordít 
szegény tanulók segélyezésére. Isten áldása nyugodjék az 
alapítvány tevőkön! 

A népoktatás államosítása kérdését vetette fel mi-
nap Csanád vármegye közigazgatási bizottsága, melynek meg-
bízásából Neményi Imre tanfelügyelő memorandumot ter-
jesztett fel. mely főként a nemzeti kultura nevében és 
érdekében sürgeti a népiskolák államosítását. A kérdés 
anyagi oldalára vonatkozólag a következő statisztikát 
állította össze a memorandum. Magyarországon 16.805 
különböző fokozatú népiskolában 21,891 rendes és 3017 
segédtanító működik. Az említett népiskolák évi föntartási 
költsége pedig 15.495.584 frtot (tizenöt millió négyszáz-
kilencvenötezer ötszáznyolcvannégy forintot) teszen. Ezen 
15.495.584- f'rtnyi szükséglet a következő' hét forrásból 
nyeri fedezetét: 

43.796,907 frtnvi értékű ingatlan után . 2.502.549 frt 
7.847.921 frtnvi tőke kamatai gyanánt . 453,094 » 
Tan- és beiratási díjakból 1.927^905 » 
Állami segélyből 1.824.589 » 
Községi hozzájárulásból 4.364,923 » 
Vegyes bevételekből 790.549 » 
Egyházi hozzájárulásokból 3.63 L885 » 

— E hét forrás közül, államosítás esetében, csak az egy-
házi hozzájárulásképen szereplő 3.631,885 frtnvi évi jára-
dékot kellene az államnak fedezni. — Ezt a törekvést mi 
több okból nem támogatjuk, de úgy látjuk, hogy a tan-
ügyi kormány sem. Mint az új kormányelnök is kijelen-
tette a programmbeszédjében: »a középiskolai és nép-
iskolai oktatás terén a javulást nem a rendszer gyökeres 
megváltoztatásától várjuk, hanem inkább a tanár és tanító 
képzés helyes reformjával véljük elérni*. A közoktatási 
miniszter pedig világosan megmondotta, hogy az államnak 
nincs pénze az államosításra, de meg az egyházakkal 
sem akar összetűzni. Aztán nekünk úgy tetszik, hogy a 
statisztika krétája körül is van egy kis hiba. A népiskolaügy 
mostani silány ellátása, elhisszük, hogy 15 V2 millióba kerül 
évenként; de hát vájjon az állam is csak oly silány iskolákat 
és tanítói fizetéseket fog szervezni, mint az a mostani 
2—3 ezer gör. kel. és gör. kath. nemzetiségi iskola és az 
a hatodfél ezer tanítói állás, melynek fizetése 300 frton 
alul van ? Tudtunkkal csak a 300 forintos minimum meg-
csinálása is 1 V2 millió forintot igényel; hát az elmarad-
hatlan 5 - 600 forintos minimum, hát a korpótlékok, hát 

a milliókra menő dologi (iskolaházi, fen tartási stb.) ki-
adások ? 

A sárospataki állami tanítóképző minap ülte 
huszonötödik évfordulóját annak, hogy az állam kezébe 
került. Tulajdonképen közel negyven esztendős, de állami 
kezelésbe csak 1870-ben került. Az iskola jubiláris ünne-
pén ott volt Kun Bertalan tiszáninneni püspök is. Ünnepi 
beszédet Nemes Lajos zemplénmegyei tanfelügyelő mon-
dott. Volt azonkívül felolvasás, alkalmi költemény s végül 
bankett, a melyen az ifjúság segélyalapja javára 300 frtot 
gyűjtöttek. 

Excellenciás tanítónő. Bánffy Dezső báró mi-
niszterelnök második felesége, Máthé Ilona, kit a báró 
a mult évben vezetett oltárhoz, leánykorában, tudvalevő-
leg tanítónő volt Apa-Nagyfaluban, Szolnok-Dobokame-
gvében. Ez a körülmény arra indította Dobó Sándort, a 
hajdúböszörményi Tanítók Lapja szerkesztőjét, hogy lap-
jának élén nvilt levelet intézzen B. Bánffy Dezsőné ő 
nagyméltóságához; Arra kéri a kegyelmes asszonyt, hogy 
mint Magyarország kormányelnökének a legvalőságosabb 
belső titkos tanácsosa, vegye pártfogásba a tanítók ügyét. 
A nvilt levelet Ízléstelenségnek tartjuk. Az egykori tanító-
nőről. a mai excellenciás asszonyról kötelességünk fel-
tenni, hogy Dobó úr nyilt levele nélkül is ismeri köte-
lességét. 

GYÁSZ ROVAT. 

Könyves Tóth Mihály. 
1809—1895. 

Könyves Tóth Mihály debreceni lelkész halálhírét 
tudatja velünk egy gyászjelentés. Február 4-dikén élete 
86-ik évében hunyt el a Krisztusnak és a hazának ez a 
derék elaggott vitéze. Nagy idők tanúja s nagy események 
részese volt. 1836—49-ig debreceni lelkész, a szabadság-
harc alatt tábori pap. az elnyomás idején hét évig Olmütz-
ben és Josefstadtban politikai fogoly, 1856 —1863-ig a 
papságtól eltiltva, levéltárnok, számvevő és püspöki iroda-
vezető, 1863—7I-ig karcagi lelkész és heves-nagykúnsági 
esperes, 1871-től haláláig ismét debreceni lelkész s több 
izben konventi tag volt. Klasszikus képzettségű, szilárd 
puritán jellemű és ékesszavú lelkész volt. Az irodalomban 
egyházi beszédek és hírlapi cikkek örökítik nevét. Halálát 
nagykiterjedésű család, két testvér, négy jeles fia, köztük 
K. Tóth Kálmán debreceni lelkész és számos unoka és 
dédunoka gyászolja. Béke hamvaira! 

T Szilágyi József pápai főgimnáziumi igazgató-
tanár, mint a pápai főiskola tanári kara tudatja, élete 
67-ik. kiváló és eredményes tanári működése 44-ik, igaz-
gatósága 10-ik évében február 3-án Pápán elhunyt. Teme-
tése febr. 5-én ment végbe. Áldás és béke hamvaira! 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Schneller István pozsonyi theol. 

igazgató tanárnak Kolozsvárra történt eltávozása folytán 
a pozsonyi theologiai akadémia igazgatásával ideiglenesen 
dr. Masznyik Endre theol. tanárt bízta meg az akadémiai 
kisbizottság; az eltávozott tanár tantárgyait az iskolai év 
végéig a tanári kar tagjai osztották be maguk között. — 
Dr. Kecskeméthy István paksi volt lelkész február 3-án 
költözött át Nagv-Enyedre, mint a kolozsvári theol. fakul-
tás N.-Enyedre kirendelt tanára: Kolozsvárra a f. iskolai 
év végén fog átköltözni. — Ritóok István kahai refor-
mátus tanítónak a gyümölcstermelés és faiskolák létesítése 
körül kifejtett sikeres működéséért a földművelésügyi minisz-
térium elismerő oklevelet és 100 frt jutalmat adott. — 
Az erdélyi egyházkerület igazgató-tanácsa az ördögkúti 
körlelkészségre Kusztós Gyula volt dézsi segédlelkészt, 
az oláhújfalusi körlelkészségre pedig Bogdán József gyala-
kutai rendes lelkészt nevezte ki. — A dunamelléki egyház-
kerület püspöke Kovács Lajos okleveles segédlelkészt, ki 
éveken át a herceg Odeschalchv-családban nevelősködött, 
budapesti hitoktatóvá nevezte ki. 

* A vallások statisztikája még nagyon kezdetle-
ges állapotban van. A hány forrásból merít az ember, 
annyiféle az eredmény. Minap (1. 2. sz.) két eltérő szám-
sorozatot közöltünk erre vonatkozólag, most ide írhatjuk 
a harmadikat. Az Alig. Ev. Luth. Krztg. szerint a föld lakosai-
nak összes száma 1500 millió 600 ezer, miből Európára 
381 millió 200 ezer. Ázsiára 854 millió, Afrikára 127 millió 
Ausztráliára 4 millió 730 ezer és Amerikára 133 millió 
670 ezer lélek esik. A keresztyének számát ez a forrás 
500 millió 600 ezerre, a nem-keresztyénekét 1000 miliióra 
teszi. A keresztyének között van 200 millió protestáns, 
195 millió 600 ezer római és gör. katholikus, 105 millió 
görög keleti keresztyén. A nem-keresztyének közül a zsidók 
száma 8 millió, a mohamedánusoké 180 millió, a pogá-
nyoké 812 millió. — Ebben a statisztikában, mely prot. 
kézből származik, az bír különös érdekkel, hogy az eddig 
140, legfölebb 150 millióra becsült protestánsok száma 
itt 200 millióra van téve. E szerint a még négyszáz évet 
sem élt protestantizmus immár számbeli erejével is elébe 
vágott a római katholicizmusnak! 

* A papság anyagi helyzete Württembergben 
jelentékenyen javult a mult évi országos zsinat ama há-
rom törvényével, melyek 1894. december 17-én nyertek 
szentesítést. Ezek elseje a lelkészek özvegyeinek és árvái-
nak gyámolításáról, második a beteg lelkészek segélyezé-
séről, harmadika a lelkészek korpótlékáról intézkedik. A 
lelkészi özvegy-árva intézetből minden lelkész özvegye kap 
évenként 500 márka (300 frt) általános penziót és 50 
márkától 400 márkáig emelkedhető külön kegydíjat, a sze-
rint. a mint a férje lelkész, dékán vagy superintendens 
volt. ezen kívül félárvákért 50—00 márkát az özvegyi 
penzió és kegydíj ötödrészéig emelkedhetőleg, az egész 

árvákért 60—1.00 márkát az özvegyi penzió és kegydíj 
negyedrészeig emelkedőleg. — A beteg lelkészek segélye-
zése akként szabályoztatott, hogy ideiglenes állású lelké-
szek 90 napig terjedő betegségök idején teljes fizetésök 
erejéig, segédlelkészek szintén annyi ideig naponként há-
rom márkával segélveztetnek a lelkészi gyámalapból. — 
A lelkészek korpótléka pedig akként szabályoztatott, hogy 
a gyámalapból minden rendes lelkész annyi pótlékot kap, 
hogy évi fizetése 50 éves korában 2300 márkára (1380 fo-
rint), 55 éves korában 2500 m. (1500 frt), 60 éves ko-
rában 2700 m. (1620 frt), 65 éves korában 2900 már-
kára (1720 frt) emelkedjék. Megszorítás csak annyi, hogy 
maga a közgyámalapból járó korpótlék 900 márkánál 
többre nem emelkedhetik. A lelkészi fizetés minimuma kü-
lönben 2000 márka 1200 frt). — Eme törvények méltányos 
intézkedései által régi óhajtása teljesedett a württembergi 
lelkészi karnak. De ha más németországi egyházakkal 
hasonlítjuk össze, akkor a württenbergi papság anyagi 
helyzete még mindig nagyon szerénynek mondható. — 
Istenem, mikor lesz meg nálunk, a korpótlékot nem is 
említve, az 1200 vagy 1000, avagy bárcsak a 7 - 800 fo-
rintos kongrua és 3 — 400 frtos özvegyi penzió! 

* Irodalmunk a külföldön alig ismeretes, még 
kevésbbé részesül méltánylásban. A »Literarisches Central-
blatt« egyik legutóbbi számában Sétáld Emil, a nálunk 
is megfordult helsingforsi egyetemi professzor hosszabb 
bírálatot közöl Simonyi és Szarvas Nyelvtörténeti Szótárá-
ról, melynek nagy elismeréssel adózik. Magyar munkának 
külföldön való ismertetése oly ritka dolog, hogy ezt érde-
mesnek tartjuk külön is megemlíteni. És egy füst alatt 
kifejezzük azt az óhajtásunkat, hogy az Akadémia gon-
doskodjék az ily bírálatok sűrűbbé tételéről. A külföldi 
tudósok nem tudnak magyarul és így nekünk magunknak 
kellene utána látnunk, hogy odakünn tudomást szerezze-
nek a mi kulturális tevékenységünkről. Minden jó könyv, 
melvlyel részt veszünk az európai tudományos haladás 
processzusában, egy-egy csorbát ejt ellenségeink fegyve-
rein ! — Az egyházi irodalmat Németországon dr. Szlávik 
Mátyás, Angolországban Balogh Ferenc szokták ismertetni. 
Ezt a nemzetközi közvetítést a szakirodalmak más ágaiban 
is érdemes gondosan művelni. 

* Az öngyilkosságok száma Mattheus W. sta-
tisztikus számítása szerint az egész földön évenként most 
már 180 ezer. Ez a szám azonban évről-évre növekedik 
és pedig legnagyobb mértékben a legcivilizáltabb orszá-
gokban. Az öngyilkossági statisztikából Mattheus követ-
kező tételeket állít fel. Az egyszerű hegyilakók M. szerint 
nem lesznek öngyilkosokká, a mocsaras vidékek lakosai 
is nagyon ritkán. A nagyobb folyamok mentén élő la-
kosság a legnagyobb arányokban követ el öngyilkosságot. 
A legtöbb öngyilkosság junius hónapra esik, a legkeve-
sebb decemberre és pedig a hónap tíz első napjára stb. 

* A németországi református szövetség, mely 
pár éve alakult, ez évi nagygyűlését augusztus 27—29-ik 
napjain Siegenben fogja tartani. Főtárgya az egyházi hit-
vallások értékének és használatának megvitatása, továbbá 
a megszentelődésről szóló tan megbeszélése lesz. A nagy-
gyűlés elé, melynek részletes programmját később állapít-
ják meg, nagy érdeklődéssel néznek Németországnak Isten 
igéje szerint, reformált lakói és gyülekezetei. 

H0RNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A tanítók, mint anyakönyvvezetők. 
Az új belügyminiszter, Perczel Dezső, Bony-

hádon részletes belügyi p rog rammjában sürgős-
nek jelezte, hogy az állami anyakönyvek vezetése 
minél előbb megkezdessék, s különösen kiemelte, 
hogy az anyakönyvek vezetésére a tanítói elemet 
nagyon a lkalmasnak t a r t j a ; e végből a vallás-
és közoktatásügyi minisztert m á r is megkér te 
az 1868. évi törvény azon rendelkezésének, hogy 
a taní tó közhivatalt nem viselhet, akkép való 
in terpre tá lására , hogy a tanítók anyakönyvvezetői 
megbízatásának ez akadályul ne szolgáljon. 

Miután idáig a lelkészek vezették az anya-
könyveket és így tapasztalatból legjobban tud-
hatják, hogy mennyi idővesztegetéssel s mily 
éber körül tekintéssel j á r annak a vezetése, talán 
helyén való lesz, ha ez oldalról is hozzászó-
lunk a kérdéshez. 

Bizonyára el fogja ismerni mindenki, hogy 
mint mindenre, úgy az anyakönyvvezetésre is 
idő kell. És azt, hogy mikor jöjjön az ügyes-
bajos ember anyakönyveztetni , megszabni nem 
lehet. Most fognak majd jönni az anyakönyv-
vezetőhöz h i rde tés t bejegyeztetni. Ez sem megy 
olyan gyorsan, mint a gondolat. Ki kell kérdezni 
a szülők nevét, állását, vallását; vagy előkérni 
az esketési j e g y e t ; aztán kivonatot vagy máso-
latot adni a bejegyzett esetről. Majd a meg-
halhat jelentik. Ezt is bekönyvelni, de óvatosan, 
hogy képtelen neveket be ne jegyezzen, mer t 
csak a lelkészek tudják, a kik benne vannak, 
hogy az egyszerű, sokszor együgyű funerátorok-
kal milyen nehéz dűlőre jönni a bejegyzendő 
nevekre nézve. Sokszor mondanak elferdített 
nevet, azt ki kell bogozni, mi lehet. Sokszor — 
ha már sarokba szorultak — mondanak valami 
nevet, a mi eszökbe jut, s minder re idő kell. 
Majd házasfeleket kell összeadni. Ki ne tudná, 
mennyi előleges l igyelembevenni való dolog van 
a házasság kötése előtt. Keresztelő levelek, kis-

korúság, szülei jóváhagyás, ka tonáskodás stb. . . 
El tekintve most már attól, hogy legalább egy-
előre ós főleg a nép szemében, mennyire fogja 
rontani a házasságkötés, az egybekelés, az össze-
adás n imbusát az a körülmény, hogy a mit idáig 
akármely felekezetbeli lelkész, a legnagyobb ünne-
pélyességgel, papi ünnepélyes ruházatban, mint 
egy egész életre, nem is csak egy családra, hanem 
családokra kiható cselekményt, legtöbbnyire az 
Isten házában, Isten szine előtt és a gyülekezet 
előtt beszéddel, esküvel, imádsággal végzett, most 
azt egyszerűen a tanító, a maga szobácskájában, 
talán egynehány síró-rívó gyermek jelenlétében, 
vagy az iskolában fogja végezni, el tekintve mon-
dom ettől : a tanítótól a házasság megkötése is 
sok időt rabol el. 

De az anyakönyvvezetés nemcsak ennyiből 
áll. Még másodpéldányokat is kell vezetni a me-
gyei levéltár számára. Azután hivatalos kiadvá-
nyokat készíteni á rvaügyben az árvaszék, polgári 
és bűnügyekben a járásbí róság, kir. törvényszék, 
kir. tábla, alispán, szolgabíró stb. megke re sé sé re ; 
katonai ügyben a községi elöljáróság, a szolga-
bírói hivatal, a sorozó bizottság, a hadügyminisz-
ter és száz meg száz hatóság megke resésé re ; 
továbbá hagyatéki tárgyalásokhoz, osztályperek-
hez, bir tokadás-vételhez es a többi előszámlál-
hata t lan esetekben. Ez egy kisebb községben is 
sok időt rabol el, há t még majd egy-egy anya-
könyvezósi kerüle tben ? . . . 

Mit gondol a belügyminiszter úr, van-e e r re 
egy valódi jó taní tónak ideje? Annak a tanító-
nak, a kinek lenni kell ó rarendjének , haladási, 
mulasztási naplójának, a kinek tehát minden 
perce d r á g a ; mer t ha egy órát, egy félórát el-
passzol, már kiesett az egész napra, az egész 
hét re a ke rékvágásábó l ! Annak a tanítónak, a 
kinek taní tania kell az elméleti, iskolai tárgya-
kon kívül házi ipart, kertészetet , gazdaságtant , 
t e s tgyakor la to t ; a kinek szabad idejét az írások 
és írásbeli gyakorlatok átvizsgálására kell for-



dítania, a kinek, hogy hivatásának élhessen, egé-
szen iskolájának s teendőinek kell szentelnie 
magát, mer t még előkészületre is idejének kell 
maradni ! Mit gondolnak a bel- és közoktatási 
miniszter urak : betölthet egy ember két ilyen 
nagyjelentőségű szakmakör t s az egyiket épen 
minden előkészület n é l k ü l ? ! Avagy ha szabacl 
kérdezni : melyiket ta r t ják lényegesnek, melyiket 
mellékes, lényegtelennek ? Az anyakönyvvezetést , 
házasságkötést , tehát a családok alapításának, 
becses, becsületbeli, vagyoni ügyeinkre vonatkozó 
okmányainknak vezetését talán csak nem tar t ják 
olyan mellékfoglalkozás gyanánt űzhető dolognak, 
a mit mi lelkészek lélekben járó dolognak, em-
berileg szólva, mondhatni — szent és kegyeletes 
dolognak t a r t o t t u n k ? ! Vagy talán az iskolát te-
kintik mel lékesnek? Ezt talán feltenni is károm-
lás számba vehető volna ! . . . De ez a két fontos 
ügy egy kézben igazán összeférhetlen, inkompa-
tibilis ! . . . 

Vagy talán ezzel akar ják a miniszter u rak 
emelni a tanítói f izetéseket? . . . Szép, igazán 
szép ! Csakhogy az a tanítói állás önmagában 
is megérdemli áru, hogy t isztességesen díjaztas-
sék s ne ily nagy teher ós m u n k a árán, mint 
az anyakönyvvezetés, a mely ugyan a tanítói 
hivatal tekintélyéből nem vonna le, de ereje 
felett t e rhe lné a taní tót és zavarná, há t rá l t a tná 
magasztos hivatása betöltésében. 

Ezek mellett a főindokok mellett vannak 
még igen fontos mellékokaink a belügyminiszter 
terve ellen. 

Ez a terv, ha nem fejezi is ki nyíltan, de 
mégis kicsinylést, bünte tés t foglal magában a 
minden felekezeti papságra nézve. U g y a n i s : a 
törvényben ki van mondva, hogy az anyaköny-
vek vezetése papokra nem b ízha tó ; tehát ki van 
mondva a bizalmatlanság ál ta lánosságban és így 
olyanokra is, a kik ezt nem érdemlik, a kik ezt 
a magyar állam intéző férfiaitól meg nem érde-
melték, pl. a prot. papok. Lehe t annak a tény-
nek a hordere jé t mérlegelni, melyet az az intéz-
kedés fejez ki, hogy a lelkész nem megbízható, 
de a tanító megbízható anyakönyvvezető . . . . 
Hová fog ez vezetni ma, a mikor az iskolák még 
óriási többségben felekezet iek? és így a lelkész 
a felekezeti taní tónak felebbvalója ? . . . Ismerik a 
miniszter urak a lelkészek és tanítók, s az iskola-
fentartók és tanítók közötti viszonyt a gyakor-
lati életben ? . . . En azt hiszem, hogy nem isme-
rik, mer t akkor ily javaslatot nem tennének. 

Még más körülmény is van. 
Igaz, hogy az iskolának már csak a te rhe 

a felekezeté, de az irányítás, a rendelkezés, fel-
ügyelet stb. az államé, úgy hogy a tanító már 
most sem sokat acl a felekezeti hatóságokra, 

az államot ismeri i rányadónak. Az 1893. évi 
XXVI. t.-c.-ben lefektetet t elvek még inkább az ál 
lam kar ja iba h aj t ják az iskolát a tanítóval együtt. 
Mit gondolnak, milyenné válik a helyzet, ha a 
tanító még állami anyakönyvvezetővé is kine-
veztet ik? ! , . . Gyakorlati ember elgondolhatja, 
hogy milyen zavarossá teheti ez intézkedés a 
helyzetet. . . . 

Még ez sem minden. Az anyakönyvek egy 
része még sokáig a felekezetek kezében marad 
az átmeneti viszonyok természetéből folyólag. 
Tehá t a lelkész is anyakönyvvezető lesz, a tanító 
is Ugyan elgondolták a miniszter urak, mennyi 
összeütközésre, kel lemet lenségre fog a helyzet 
a lkalmat nyújtani lelkész és tanító közöt t? . . . 
Mert a lelkészek, az egyház számára ezentúl 
is vezetnek anyakönyveket , keresztelésről, eske-
tésről, temetésről ; ele ezekből jövőre kivonatokat 
adni a polgári hatóságok számára nem kötele-
sek, hanem a múltról 1895-ig bezárólag igen. 
S most már ha egy családi ér tesí tőt az egyházi 
anyakönyvekből a lelkészek ós a polgári anya-
könyvekből a tanítók, közösen kell, hogy kiállít-
sanak: hiszik-e a miniszter urak, hogy ez meg fog 
tör ténhetni zavarok ós összeütközés né lkü l? Mi 
lelkipásztorok nem hiszszük. 

Hát aztán, ha a taní tók az annyakönyvve-
zetéssel járó teendők miatt mulasztanak, nem 
gondolják, hogy ebből is sok kellemetlenség, 
zűrzavar s a művelődésre nézve mindenekfele t t 
pótolhatat lan veszteség származhat ik ? . . . 

Valóban a kérdések egész halmaza tolul a 
lelkünk elé e terv meggondolásával s arról kell 
meggyőződnünk, hogy a tanítók anyakönyvveze-
tőkké tótele nem megfontolt, nem átgondolt terv, 
hanem csak afféle ötlet; mert, hogy már csak 
azt említsük, a hol többféle felekezeti tanító van, 
ref., ágost., unitár., róm. kath., gör., nem egyesült, 
izrael. stb., hogy fog a miniszter választani ? S 
nem gondolja, hogy akármelyik felekezetbeli ta-
nítóra esik választása, ez a más felekezetű hívek-
nél visszatetszést szül s az intézmény sikerét 
kockáz ta t ja? S szabacl a felekezetek érzékeny-
ségét azzal sérteni, hogy egy más, ele felekezeti 
tisztviselőre bízzák az ő családi viszonyainak in-
t é z é s é t ? ! Kivált akkor, midőn az új kultusz-
miniszter azt igérte, hogy ettől tar tózkodni fog . . . 

Vagy talán csak állami tanítók fognak ez 
ú j t isztre alkalmaztatni ? Igen, de hát a hol egy 
vármegyében alig van 8 — 1 0 állami tanító, egy 
egész megyére kitelik azokból az anyakönyvve-
zetők szükséges száma ? . . . Vagy a hol állami 
taní tó nincs, ott a felekezetire vagy talán a jegy-
zőre b í z z á k ? ' Homály és zavar mindenfelé, 
az egész vonalon, akármely oldalról tekintsük 



is a be lügymin i sz t e r j a v a s l a t á t . . . Hiányzik belőle 
a m é l y r e h a t ó m e g g o n d o l t s á g 

Mi ref. le lkészek, a h iva ta los ref. egyházzal 
egye té r tő l eg p á r t o l t u k s pá r to l j uk sz ívvel- lé lekkel 
az egyházpo l i t ika i t ö r v é n y e k e t és j a v a s l a t o k a t s 
pá r to ln i fogjuk mindadd ig , míg azok va lóban a 
m a g y a r á l lam erősb í tósé t célozzák ós azt szol-
gál ják. — De min t j á r a t o s a k az anyakönyvveze -
tésben , óva in t jük a min i sz t é r iumot , hogy a gya-
kor la t i kivitellel a szép s okos t ö r v é n y t el ne 
ron t sa . Et től fél tek a t ö r v é n y e k ós j avas l a tok 
el lenzői is és ime a min i sz te r ö t l e t sze rű t e r v e 
nek ik ad igaza t s e l m o n d j á k m a j d reá, hogy 
ime — a hegy : ege re t szül t ! . . . 

Még csak egy m e g j e g y z é s t ! Az iskolák leg-
n a g y o b b r é szben m é g fe lekeze t iek ; neveze t e sen 
17 ,000 nép isko lábó l több min t t i z ennégyeze r 
iskola felekezet i . így az ö n k o r m á n y z a t e lvénél 
fogva az iskolák és t an í tók felet t a fe lügye le te t 
első s o r b a n a fe lekezet i h a t ó s á g o k g y a k o r o l j á k : 
i sko laszékek , p r e s b y t e r i u m o k , egyházmegyék , egy-
h á z k e r ü l e t e k es a k o n v e n t ós ezek t isztviselői, 
l ega lább ezeknek ke l lene gyakoro ln i , min t iskola-
f e n t a r t ó k n a k . Kérdezn i b á t o r k o d u n k a f en t ebb iek 
u tán : váj jon ezen iskolai ha tó ságok m e g k é r d e -
zése és be leegyezése nélkül , rak l ia t -e m é g a mi-
n isz te r is ú j a b b t e r h e k e t a fe lekezet i t an í tók ra , 
holo t t világos, hogy ez ú j a b b t e h e r az iskolai 
e lőmene te l t , a t a n í t á s s i ke ré t k o c k á z t a t n á s az 
o k t a t á s sz ínvona lá t a l ább szál l í taná, a mi t mi 
r e f o r m á t u s o k , kik i sko lá ink jó h í r n e v é r e , fo ly tonos 
fe j lődésé re oly soka t a d t u n k és oly soka t á ldoz-
t u n k századok óta, b e h u n y t szemmel el nem néz-
h e t ü n k ? ! . . . I g e n i s ! Ó h a j t j u k mi k i t ű n ő h a d -
s e r e g ü n k n e k , a ref. t an í tó i k a r n a k t ek in t é lyé t 
emelni , f izetését jav í tan i , de n e m ú j a b b meg te r -
helfcetóse ál tal a taní tó i k a r n a k ; sőt kevesb í t en i 
s ze re tnők m u n k á j o k a t az iskolák, osztá lyok meg-
osz tása által, az eddigi m u n k á j o k é r t , h a ez más-
k é p e n n e m lehet , az 1893. évi XXVI. t . -cikkben 
nyú j to t t k e d v e z m é n y e k által , c sakhogy e r rő l az 
ú j közokt . m in i sz t e r ú r ú g y hal lgat , m i n t h a e 
t ö r v é n y n e m is lé teznék. E he lye t t ú j a b b á l lami 
t e r h e k e t a k a r n a k a tan í tók vá l l a i ra rakn i , p e d i g 
régi s igaz mondás , hogy : két úrnak szolgálni 
nem lehet (Máté V I : 24.). 

V i d e a n t consu l e s ! . . Veritas. 

Köteles válasz a »Gyakorlati Bibliamagya-
rázatok« ügyében, 

Czinke István úrnak az e lap 4-ik számában közzé-
tett vezércikkét nagy figyelemmel olvastam el, habár Icissé 
magas piedestálról beszél, sőt illetékességi érzetének önbi-
zalma is lángostorokat pattog, annyira, hogy nagyon sokan 
•» mérges polémia magvának« tekintenék e megjelenését, én 

mégis nem tekintem így, hanem inkább magamba szállok 
az olvasottak felett és köszönetet mondok, hogy nekem is 
jogcímet adott a közérdekű megszólalásra* 

»Garzót megöli a vállalata, mondja Czinke úr. A 
fejébe vette, hogy az egész ó- és újtestamentumot végig 
magyarázza s küszködik évek óta a mi közönyösségünk-
kel, a kik előfizetni nem akarunk és se maga nem tud 
diadalmaskodni, se másokban nem engedi a bátorságot 
felülkerekedni, hogy azok — az ő vállalkozásának sorsát 
látván — önálló munkában bibliamagyarázataikkal a világ 
elibe lépni merjenek. A ki mer, abban sincs köszönet stb.« 
Hát ez elég kemény vád; de éle vesz azonnal, ha kimon-
dom, hogy tájékozatlanság ennek az alapja. Ha figyelem-
mel kisérte volna Czinke úr azokat az 1879. és 1880-ban 
közzétett felszólalásokat, a melyeknek nyomain a mi válla-
latunk megindult, már maga ez elég lett volna arra, hogy 
más hangon szóljon s ne kárhoztasson engem azért, hogy 
a közóhaj s a magasabb irodalmi szempontok követel-
ményei előtt meghajoltam, egyedül csak saját zsebemnek 
a veszélyére. Hát még a magánlevelek! Püspökök, theol. 
tanárok, gyakorló lelkészek, tekintélyes számban. 

Ha pedig azoknak a »közönyösségével, kik fizetni 
nem akarnak*, sikeresen küzdeni s a nem akarás felett 
diadalmaskodni — a kezemben levő jognak csak legeny-
hébb módját alkalmazván — nem tudtam is eddig, s való-
színűleg még a jövőben sem tudok, ez talán nem azt 
jelénti, hogy mások hibája miatt én vonuljak-e el a munka-
térről, a melyet — nyilt homlokkal mondhatom ki! — buzgó 
munkásokkal én népesítettem be, midőn az addig néptelen 
mezőn munkatért nyitottam s az anyagi és erkölcsi fele-
lősséget magamra vállaltam ? Bizony mondom, ha a meg-
rendelő, de fizetni nem akaró közönség közönyössége, ily-
nemű kötelezettséget róvhalna vállainkra, csaknem minden 
prot. egyházi vállalat szerkesztőjének féire kellene állani 
a munkatérről, a mire pedig — hála a szerkesztők buz-
góságáért! — eddig még példát nem találunk. Tisztelettel 
óvást teszek tehát azon téves felfogás ellen, mintha t. i. 
e munkatéren monopolizálnék, s leszorítván az önálló 
munkákat, nem engedném a »felülkerekedni* vágyó bátor-
ságot zöld ágra vergődni. Hiszen én akkor nagy hatalom 
és nagyon bűnös ember volnék, a kinek nincs érzékem 
a magasabb célok iránt, holott már akkor, midőn nagy 
aggodalmaimat elnémítva hajoltam meg a hozzám intézett 
felhívások parancsszava előtt, a legmagasabb cél szolgá-
latába állottam. 

Nem, és százszor nem! Fentartom, bár nagy küz-
delemmel. a vállalatot, azok érdekében, a kik komolyab-
ban fogták fel a dolgot s hívek maradtak a vállalat anyagi 
és szellemi támogatásában, a nekem biztosítékul nyújtott 
önelkötelezés erkölcsi jelentőségéhez és fentartom magáért 
az ügyért, melynek parancsszava a szivemben lángol olt-
hatatlanul és arra kötelez, hogy meg ne álljak, a míg 
csak valami hasznot tehetek. 

És mit jelent Czinke úr gondolata szerint az »önálló 
munka* ? Hát megvallom, most hallom először életemben, 
hogy az adná meg valamely szellemi productumnak az 
önállósági jelleget, ha művét a szerző saját rizikójára s 
házilag adja ki. Hiszen ez esetben kedves kolléga uram 
vezércikke sem volna önálló, miután ez Szőts Farkas ba-
rátom felelőssége alatt látott napvilágot és nem volnának 
önállók az én munkatársaim dolgozatai sem, miután hogy 
itt meg a közzététel felelőssége engem terhel. Bizony mon-
dom, nincsen abban semmi haszon, ha a szavakkal így 
dobálódzunk! 

* Cikkíró e talpra esett válasza nem tőle függő okok miatt 
maradt le a mult számból. Szerk. 



De tévedésen nyugszik a monopolium vádja is, 
miután történeti tény, hogy p. o. Gödöllei József ifjú bará-
tunk, kinek elnémulását én magam is felette igen sajná-
lom, a mi vállalatunk megindulása után lépett ki a síkra; 
nemkülönben Szondy Béla is, a ki meg, épen az én vele 
bizalmasan közlött kedvező kritikám alapján indította meg 
folyóiratát. Most meg fellépett Fülöp József társunk, kinek a 
fellépésében, ha — nagytiszteletűséged szerint — nincs is 
köszönet, ez a fellépés mégis nyilván bizonyítja, hogy a 
bibliamagyarázás munkamezején nincs monopolium. sem 
erkölcsileg visszaverő példa. Sajnálom, hogy még nem 
ismerem ezt a füzetet, melyről, ha jól emlékszem, már 
kétszer olvastam eléggé kedvező kritikát. Sőt a »Protestáns 
Pap« is állandó rovatot tart a bibliamagyarázatok számára, 
valamint a Szalai József »Keresztyén «-e, a »Kis Tü-
kör^ és a »Szabad Egyház« is. Bizony nemcsak nálunk, 
de más helyeken is megindult a munka, s ha így hala-
dunk, nem igen kell többé panaszkodnunk, hogy »támad-
jon valamely Istentől hivatott tehetség segítségünkre<. 

Teheti Czinke úr ezt a kérdést is: »miért részesül-
nek az eddigi bibliamagyarázatok, a kedvező kritika elle-
nére, a vevő közönség részéről olyan mostoha fogadta-
tásban ? S miért nem tud az e nemű egyetlen vállalat 
s komoly törekvés, a Garzó-féle, közöttünk erőre lépni és 
lendületet venni, holott olyan égető szükségünk volna reá?« 
Mielőtt az ezen kérdésre adott feleletet is ide igtatnám, 
álljunk meg egy kissé. Ki kell jelentenem, hogy mos-
toha fogadtatást soha nem tapasztaltam. Sőt ellenkezőleg, 
mindig volt elég megrendelő, csak a fizető volt kevés. 
Azt mondta a szinházba soha nem járó joviális öreg úr 
is egykor Lendvaynak: »Hát kedves öcsém szeretem én 
a művészetet, pártolom is: de nem fizetem!® Nekem is 
számosan voltak az ily pártolóim, a kikkel utoljára is 
oda jutottamy- hogy sok évi folyam náluk veszett, a me-
lyekért még ma is adósok s valószínűleg adósok fognak 
maradni örökkön-örökké. Sőt került olyan is, a ki eltagadta, 
hogy megkapta a füzeteket; néhány év múlva pedig, mikor 
hírlapi úton akartam beszerezni, egy 1882-ik évi folyamot, 
ő is berukkolt s egész őszinteséggel kijelentette, hogy 4 frt, 
vagy a »Hit Templomáért* hajlandó ezt rendelkezésemre 
bocsátani. És én még az ily dolgok felett is abban nyugod-
tam meg, hogy: »a gyülekezetének hasznot tehet vele. a mi 
nagyon sokkal fontosabb az én káromnál«. Nem nagyítom 
a dolgot, sőt kevesebbet mondok a valónál, midőn ide írom, 
hogy ez idő szerint is felül van 2000 frton az a restantia, 
a mely a lét és nemlét között lebeg. Nemcsak 4—5 éves 
restansok; de vannak olyanok is, a kik 14 év alatt csak 
megrendelést tettek, de soha még egyetlen krajcárt sem 
fizettek ! Mondjak-e még többet ? Hát furcsa, de igaz, hogy 
a saját kamrám segít mindig rajtam, mikor megszorulok, 
miután az ily szűk időben, rendesen buzácskával táplálom 
a sovány vállalatot. Ne higyje Czinke úr, hogy a prot. vál-
lalatok szerkesztői, bárhol is rózsa-lügasok alatt élveznék 
jövedelmük nagy kenyelmeit. Sőt ellenkezőleg, küzködünk 
mindnyájan a megélhetés nehéz gondjaival, nem azokra 
nézvén, a melyek láttatnak, hanem azokra, a melyek nem 
láttatnak és örökké valók. Sok nevet vagyunk kénytelenek 
kitörölni, azért kell az anyagi gonddal küzdenünk! 

A mi pedig a mostoha fogadtatás Czinke úr sze-
rint való okait illeti: ez okok közül ő kettőt hoz elő, a 
melyeknek egyike: »a folyton nyilvánuló kedvező kritika 
felületessége és bátortalansága, a másik pedig, hogy: a 
füzeteinkben megjelent magyarázatok nem eléggé gyakor-
latiak, miután hogy kissé túlságos nagy súlyt fektetünk 
a kút forr ás okra, az alaposságra, a betürágásra, német 
és más theologusok exact bölcsességére stb.* 

Hogy a kritika valamikor felületes és bátortalan lettJ 

volna, eddig ezt nem hallottuk senkitől, sőt azt tapasz-
taltuk, hogy még az irodalmi rovat alatt is, velős rövid-
séggel oly eszmék pendíttettek meg, a melyekből nagyon 
is sok tanulságot tudtunk meríteni. És tudtunk meríteni 
különösen oly további törekvésre elkötelező erkölcsi pa-
rancsokat is, a melyek meg is hozták jó gyümölcseiket. 
De hát ez nem elég; Czinke úr szerint: »azt a fáradságot 
egyik sem vette magának, hogy legalább egyetlen füzetét 
beható bírálatra érdemesítette volna«. Mintha csak a fele-
dékenység lelke ülne diadalmat Czinke úr felett! Mi négy 
ily beható és terjedelmes bírálatra hivatkozhatunk, s ezek 
között én magam különösebben Kenessev Béla theologiai 
akadémiai tanár úr kritikájára, a ki éppen a tollam alól ki-
került Malakiás próféta könyvének magyarázatát vette bonc-
kés alá, s oly alapos észrevételeket fett. a melyekért legott 
levélileg fejeztem ki köszönetemet. 

A mi pedig azt illeti, hogy némely munkálatok füze-
teinkben nem eléggé gyakorlatiak, a miatt, hogy túlságos 
súlyt fektetünk az alaposságra: ez még ha szó szerint igaz 
volna is, oly hiba, mely célunk szolgálatában csakis elő-
nyünkre számítható. Az irodalmi téren megjelenő, s az 
egyes gyülekezetek különleges viszonyaihoz alkalmazott 
magyarázatok között nagy különbség van, annyira, hogy 
míg az elsőben az egyetemes érzékű alkalmazás, addig 
a másodikban inkább a helyi viszonyoknak megfelelő 
specificus elem a fődolog, a melynek mindenütt csak a 
helybeli lelkész lehet igazi mestere. 

De hát a mi füzeteinkben is vannak ilynemű újj-
mutatások; bár távol attól a gondolattól, hogy ezek a mi 
újjmutatásaink mindenütt centrumot találhatnának. Egyéb-
ként talán nyom valamit a külföld példája is, hol az iro-
dalmi viszonyok e téren is sokkal fejlettebbek. Mit mutat 
e példa? Azt, hogy az irányelvek mindenütt ugyanazok, s 
a specificus elem csaknem teljesen figyelmen kívül hagyatik. 
Elmondhatjuk tehát, hogy mi minden tekintetben gyakor-
latiabbak vagyunk. De hát nagytiszteletűségednek a 14 évi 
folyamból csak hét évi folyam van birtokában s így a 
munkálatok tulajdonképeni zömét, még ügy látszik hírből 
sem ismeri, noha pedig az összes füzetek felett mondott 
kemény ítéletet. 

Egyébként van a mi vállalatunknak egy oly jellege is, 
a mely — tudtunkkal — egyetlen ilynemű vállalatnál sem 
található fel. S ez az, hogy a munkatársak kidolgozási 
módszerének feltétlen szabadság biztosíttatik, melynek foly-
tán, már eddig is, csaknem annyi a kidolgozási módszer, 
a hány a munkatárs, azon okból, hogy magyarázatainkban 
egyszersmind az alakzatok egybevetésére is alkalmat szol-
gáltassunk, különösen azok kedvéért, a kik egyik vagy a 
másik nyomon maguk is óhajtanak munkálkodni. Mert 
hát nem fogadhatjuk el azt a nézetet, hogy egy ily válla-
lat, bármely gyülekezetben is, a heverés párnájául szol-
gálhatna. miután a szorult helyzet nem rendes, hanem 
csak kivételes állapot. Azt mondom ma is, a mit — ha 
jól emlékszem — kilenc éve vetettem papirra, hogy : »czek 
a gyakorlati bibliamagyarázatok úttörők ott, hol még nin-
csenek kommentárok, s kiegészítők, a hol már ilyenek is 
vannak!« És ha áll az, a mit írni méltóztatik, hogy t. i. 
»a bibliát néhol mag/ok a papok sem ismerik eléggé. Van-
nak, a kik a theologián exegetált fejezetek s a prédikáció-
ban előforduló közhelyek kivételével alig olvastak és alig 
ismernek valamit a szentírás dúsgazdagságából«, ha mon-
dom áll ez a feltevés, a. mely azonban a hihetetlenséggel 
határos: nem szükséges-e, hogy annyival inkább súlyt 
fektessünk az alaposságra is, illetőleg a fundamentomul 
\szolgáló szöveg értelmezésére, a mely nélkül a levegőben 

jlebegne minden alkalmazás ? 
szabad figyelmen kívül hagynunk a helyzetet. 

J^tetormífu*^ 
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A Wohlfahrt és Liszko után kidolgozott újszövetségi kom-
mentáron kívül, nincs egyéb a magyar prot. egyházi iro-
dalomban és hányadik thékában van meg csak ez is ? De 
hol van az ó-szövetség ? Bizony mondom, még az anyagi 
szegénységnél is szomorúbb ez a szegénységünk! Pedig 
a nazarénusok és az úgynevezett baptisták is szorongat-
nak bennünket, annyira, hogy veszve vagyunk, ha véde-
kezni nem tudunk. Nem oly nagyon régen volt, mikor az 
egyik hallgatóm azon kérdéssel jött hozzám: »igaz-e, 
kérem, hogy az Istennek felesége van?« A másik pedig, 
hogy mint kell érteni Ézsaiás e szavait: »Nem lészen 
többé ott kicsiny gyermek idővel, sem vén ember, ki az 
ő idejét ki nem töltötte volna, mert a gyermek száz esz-
tendős korában hal meg, a bűnös pedig ha száz esztendős 
is, megátkoztatik«. A mely lelkész kezében nincsenek kom-
mentárok, vagy legalább valamiféle »úttörő« munka, 
mondja meg Czinke úr, mit felelne 8,Z RZ ilyen kérdé-
sekre? Pedig hát nagyon ki vagyunk téve nemcsak az 
ily kérdéseknek, (Hála Istennek! Bárcsak minden lelkész 
ki lenne téve! Szerk.). de az ostromoknak, sőt még a 
ravasz próbáknak is. Ismételve mondom tehát, hogy nem 
csak alaposan megvilágított szövegen nyugvó gyakorlati 
bibliamagyarázatokra: de határozottan tudós exegesisre is 
nagy szüksége van minden lelkésznek. (Bizony van. Szerk.) 

És mily különös, hogy Czinke úr Korent és Bocsort 
támadja meg, vagyis egy nagyon is alapos, egy igazán 
theologus és egy »kisebb vizeken evező< munkatársamat. 
Korén az igaz, hogy apróz; de ropognak soraiban a theo-
logiai gondolatok s gyakorlati szellem hatja át mindenütt 
ezeket az aprózásokat. Oly mesteri fordulatai és kifeje-
zései vannak, hogy sokszor egy-egy pontja egy egész pré-
dikáció. Mily megbecsülhetetlen az ilyen munka, midőn 
thémát keresünk és meditálunk! 

A mi pedig Bocsort illeti: ő, mondom, csak »kis vize-
k e n járt; mert ilyeneket kivánt akkori gyülekezetének 
szükséglete. S hogy én — akkor még a kezdet nehezsé-
geivel is küzdve — felvettem ezeket a tagadhatatlanul 
nagyon egyszerű magyarázatokat, annak oka nem más, 
minthogy abban az időben ilyen elmélkedésszerű egysze-
rűbb munkálatot is többen kértek tőlem. Én tehát nem 
tartom indokoltnak, a Bocsor személye ellen elkövetett 
kíméletlenséget, már csak azért sem, mert ő már 25 évvel 
ezelőtt is gondot fordított arra az ágára az igehirdetés-
nek. a mely abban az időben még a legtöbb gyülekezet-
ben ismeretlen volt. Vajha minél többen írtak volna csak 
ilyeneket is, ba nem is a mi füzeteink, de saját gyüle-
kezeteik épületére! 

A mi pedig az én csekély törekvésem iránt kifeje-
zett elismerését illeti Czinke úrnak, erre is meg kell je-
gyeznem, hogy ezt, az én buzgó munkatársaim rovására, 
annyival is inkább el nem fogadhatom, mert ha őszinte 
törekvésem számba mehet, ezért egyébként is, csak a jó 
Istené lehet a dicsőség. Hanem aztán még sokkal inkább 
azért, hogy ezek a részben ismeretlenül is kicsinyelt ügy-
barátok, a kik az eke szarvától soha sem tekintgettek hátra-
felé, nemcsak dolgoztak : de beküldött munkálataik foly-
tán, a kezeim között forgó sok jeles kommentár mellett 
is, tanítómestereimmé lettek magamnak is sok tekintetben. 
Soha sem hittem volna, míg a tapasztalás erre meg nem 
tanított, hogy egy szerkesztő mi sok mindent nem köszön-
het munkatársainak! 

De summázzuk már a végeredményt, vagyis lássuk 
még röviden Czinke úrnak javaslatát is. 

Az első pontra nézve már elmondtam nézetemet, 
midőn hangsúlyoztam a mi úttörő vállalatunk jelentősé-
gét, mely mint kiáltó szó a pusztában, a tudós exegesishez, 
vagyis ahhoz az áldáshoz vezet, a mit méltán oly epedve 

várnak mindazok, kik a körültekintő bölcsesség teljes 
komolyságával gondolkoznak. Nem írhatunk tehát jövőre 
sem a kathedráknak, a nagytiszteletűséged javaslata sze-
rint, miután egyébként is azon hitben élünk, hogy — a 
heverés szolgálata létjogot nem biztosíthat soha. 

A második pontra nézve, habár a »Vegyesek« ro-
vata alatt tért nyitottunk, főként az alkalmi és cyclusos 
szemelvényeknek, mégis határozottan Gerokkal tartok, és 
ha a bibliamagyarázás célja a teljes szentírás ismertetése, 
akkor a válogatást, a kiszakgatást, az élő egész rovására 
eső tévedésnek tartom, kivéve azon csak kivételesen elő-
forduló alkalmat (p. o. nyári időszakra eső bűnbánati 
hét stb.), mikor épen a szemelvényeknek van különösebb 
jelentősége. Mert ha általánossá tennők — Czinke úr óhaj-
tása szerint — a csak kivételesen jogos szövegválogatást, 
mi különbség volna akkor a prédikáció és a bibliama-
gyarázat között, mely utóbbinak határozottan az a fel-
adata, hogy az összefüggés szerint való teljes értelemben 
éljék belé magukat hallgatóink. Míg a prédikációban — 
mondja szépen Gerok — csak mintegy az ablakon ke-
resztül pillantunk ki, a szentírás zöld virányaira és kedves 
üdvösvényeire, addig a bibliamagyarázatokban, nemcsak 
pillantást vetünk, de ott járunk valósággal a drága lige-
tekben és údvösvényeken kezdetüktől fogva a végokig. Es 
míg a vasárnapi evangéliomokban és epistolákban, csak 
néhány aranyalma — természetesen hogy ezüst tálcákon ! — 
hozatik elénk: addig itt magunk keressük meg és szede-
getjük, nagy bőséggel és lankadatlan érdeklődéssel, az 
Isten igéjének élőfájáról ezeket a drága gyümölcsöket. 

A harmadik pontra pedig az a megjegyzésem, hogy 
nem szeszély volt az alapja annak, hogy a folyóiratot 
kibővítsem, hanem a több irányból kiáltott szükség pa-
rancsszava. Azért tehát épen most, mikor — ha Isten éle-
tünknek kedvez ! — az újszövetségi könyvek magyarázatát 
pár év alatt már be fogjuk végezni, nagyon tévesztett 
dolog volna tőlem meghajolni az ily tanács előtt. 

Most pedig azon forró óhajtással zárom be sorai-
mat s veszek búcsút Czinke István úrtól, hogy a kegyelem 
Istene erősítse meg bennünk az önbírálat komolyságát 
és a körültekintő bölcsesség erejét, hogy a túlbuzgóság soha 
se tegye a mi tollúnkat indokolatlan sérelmek eszközévé! 

Garzó Gyula. 

ISKOLAÜGY. 
Középiskoláink az 1893/94. iskolai évben. 

A miniszter XXIII. jelentése alapján, 
t 

A tanulók 19"8%~a egészen, vagy félig tandíjmentes 
volt. Az ág. ev. ikolákban csak 13°/0. az ev. ref. iskolák-
ban 16*2%, míg az unitárius iskolákban 21 "4% volt egé-
szen vagy részben tandíjmentes. 

A tandíj igen különféle. Az államnál legújabban sza-
bályozták. 

Protestáns iskoláinknál általában kicsiny a tandíj, 
de újabban több helyen emelték, hogy az iskola a foko-
zódó kívánalmaknak megfelelni képes legyen. 

Néhány példa a feltűnően alacsony tandíjakra: 
Felső-Lövőn a helybeliek tandíja 5 frt, Brassóban 

az ev. főgimnáziumban helybeli ev. 6 frtot, Békésben hely-
beli keresztyének 4 frt, Halas helybeli ref. 1 frt 58 kr., 
Karcag helybeli ref. 2 frt, Kolozsvár unitárius tanulók 
1 frt 50 kr., Székely-Keresztúron az unitáriusok 2 frtot, 
fizetnek. 



A középiskolai tanulók közül nyelvre nézve: 
74 % magyar . . három éve volt 72*4% 
131 » német . . . » » » 14 7 » 
6 5 » román » » » 6"4 » 
3-5 » tót . . . . » » » 3-8 » 
19 » szerb, horvát » > » 1-9 » 
1 0 » egyéb . . . » » » 0 8 » 

Az utolsó három év alatt a magyar anyanyelvűek 
száma 4921 gyei emelkedett, a románoké 409-cel, a tótoké 
141-gyei, a németeké változatlan maradt. 

Nézzük a nemzetiségi arányt a protestánsoknál. 
Az ág. ev. középiskolákban a tanulók 53 8% magyar. 

3 5 - 9 ° / 0 német. Az ev. ref. középiskolákban 9 5 ' 3 ° / o magyar. 
Az unit. középiskolákban 9 3 " 8 ° / 0 magyar. 

A >magyar vallásúak* középiskolái legmagyarosabbak. 
Érdekes összevetni a lakosságnak és a középiskolai 

tanulóknak nemzetiségi viszonyait. 
Ezt látjuk: 

100.000 magyar lakosból középiskolai tanuló van 482 
» német » » » » 312 
» tót » » » » 91 
» román » » » » 120 
» szerb-horvát » » » » 134 

lm az államalkotó magyar nemzetnek kulturális {'el-
sőbbsége ! 

Említsük meg azt is, hogy a magyar anyanyelvű 
tanulók 57 '5%-a nem is tud máskép, mint magyarul. 

A középiskolai tanulók vallás szerint így oszlanak meg: 
43-9 

4-6 
5-3 

10-2 
H l 
0-7 

21-2 

százalék római katholikus 
görög katholikus 
görög keleti 
ág. evangélikus 
ev. református 
unitárius 
izraelita. 

Az arány három év alatt nagyságban változatlan 
maradt, csak az izraeliták arányszáma emelkedett fel 
20-1%-ról 21-2%-ra. 

Egyszerű számítás, hogy mire a mostani tanuló ifjú-
ság férfiúvá növekedik, akkorra a magyar intelligenciának, 
vagyis más szavakkal a magyar nemzetnek egy ötöd része 
izraelita lesz. Nem intő példa-e ez is arra, hogy liberális 
törvények, intézmények és nézetek által azokat is teljesen 
nemzetünkbe beleolvasztani igyekezzünk? 

Ha a lakosságot s a tanulókat vallásukra nézve össze-
hasonlítjuk azt találjuk, hogy: 

100,000 római katholikusból középiskolába jár 290 
» görög katholikusból » » 132 

görög keletiből . . » > 1 2 5 
» ág. evangélikusból . > » 412 
> ev. reformátusból. * » » 340 
» unitáriusból . . . » » 596 
» izraelitából . . . . » » 1433 
A protestánsok, midőn oly nagy áldozatokkal tartják 

fenn középiskoláikat, nemcsak saját egyházuknak, hanem 
az államnak is szolgálatot tesznek és annál inkább meg-
érdemlik annak segélyét, mert a tanulók számának majd-
nem fele más felekezetekhez tartozik. 

Az ág. ev. középiskolákban a tanulók 51% ág. ev., 
9 '8% ref- és unit., 23 '3% niás keresztyén, 15*7% ízr. 
Az ev. ref. középiskolákban a tanulók 60'6°/0

 e v- ref., 
6 '3% ág. ev. és unit., 28'2% m á s keresztyén, 24,7°/0 izr. 
Az unit. középiskolákban 62'4% unit., 17'4°/0 ev. ref. és 
ág. ev., 12'6°/0

 m á s keresztyén és 7'4°/0 izraelita. 
A középiskolai tanulók 79%-ának jó magaviselet! 

jegye van. 

A jelentés szerint némely protestáns iskolák nem 
járnak el elég szigorúsággal, mert többen kaptak igazgatói 
megrovást, vagy pedig mulasztottak igazolatlanul, mint 
a hánynak szabályszerű, vagy kevésbbé szabályszerű je-
gye van. 

A tanulásban való előmenetel aránya nagyjában nem 
változott, csak az elégséges tanulók aránya emelkedett és 
a több tárgyból bukottak aránya csökkent. 

Azt látjuk, hogy minden ötödik, sőt az első osztály-
ban minden harmadik tanuló megbukott. Ebből a jelentés 
azt következteti, hogy a tanításnak intensivebbnek és 
egyénibbnek kellene lennie. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a bukottaknak 
mintegy fele csak egy tárgyból kapott elégtelent s ezek-
ről fel lehet tenni, hogy a szünidő alatt teszik mulasz-
tásaikat. 

A rendkívüli tárgyak tanításában sok kívánnivaló van. 
Francia nyelvet tanult 86 gimnáziumban 1490 tanuló, 

50-el kevesebb, mint 3 évvel előbb. 
Angol nyelvet 4 helyen 47-en tanultak. 
A hazában beszélt nyelveket igen kevesen tanulták 

és leginkább olyanok, kiknek anyanyelvük. Pedig nemze-
tünk sok tekintetben hasznát látná, ha intelligentiájának 
minél nagyobb része beszélne az állam nyelvén kívül 
valamely más hazai nyelven is. 

Ezen a téren kevesebb chauvinismus többet hasz-
nálna a hazának. 

A rajztanítás erősebb lendületet vett, a mi nemcsak 
aesthetikai szempontból fontos, hanem a természettudo-
mányi tanítás szempontjából is. 

A gyorsírást 120 helyen 2824-en tanulták; épen 
ezerrel többen, mint három évvel előbb. 

Az éneket 18 középiskola kivételével mindenütt taní-
tották. Sajnos, hogy a 18 között van Nyíregyháza, Aszód, 
Selmec, Segesvár is. 

A zenét 78 középiskolában 1465-en tanulták. 94-gyel 
többen, mint 3 évvel előbb. 

Érettségi vizsgálat volt 122 középiskolában. Vizsgá-
latra jelentkezett 2633 tanuló; 285-tel több, mint 3 évvel 
előbb. Ezek közül az írásbelin megbukott 104 (3'9°/o) 5 
80 középiskolában egyáltalában senki sem bukott az 
írásbelin. 

E jelenségnek nem örül a miniszter, mert attól tart, 
hogy az elnéző ítélet eredménye. 

Szóbelire ment 2'529. Ezek közül jelesen érett 342, 
jól 716, egyszerűen 1104, javítóra utas. 295. ismétlő vizs-
gálatra 72. 

Azaz elbukott 17 '9%; három éve 19'9% bukottéi. 
Ausztriában több mint nálunk, de Poroszországban csak 
6"l°/o- Ennek az a magyarázata, hogy a poroszoknál sokan 
önként visszalépnek s ott a jobb írásbeli alapján a szóbeli 
alól sokat fel is mentenek. 

Hogy nálunk oly sokan buknak az érettségin, annak 
egyik okát abban kell keresnünk, hogy a VIII. osztály 
vizsgálatán sokkal kevesebben buknak, mint a többi osz-
tályokban. A VIII. osztály vizsgálatán és az érettségin 
együttvéve nem bukik meg több, mint az V. osztályban. 

Különben is az érettségi vizsgálat nemcsak a tanulók-
nak az egyetemre menetele előtt való megrostálása végett 
van, mondja a jelentés, hanem hogy a fentartó hatóság 
és a főfelügyeletet gyakorló állam beletekinthessen az egyes 
intézet belső életébe és a tanítási rendszerre, methodusra 
és a tanárok rátermettségére következtetést vonjon. 

A hol az érettségin igen sokan buknak, ott bizony-
nyal a 8 éven át nem ítélték meg kellő alapossággal a 
tanuló előmenetelét. 



Erre nézve érdemes idejegyeznünk, hogy az érett-
ségin megbukott az állami középiskolákban a jelentkezők 
13 '9%-a, az állami vezetés alatt állókban 18%< a z ág. 
evang. iskolákban 16"5°/0 (három éve 20"6°/0)> a z e v- r ef-
iskolákban 25'4°/0 (három éve 28'1%)-

Dr. Szigetin Lajos. 

T Á R C A . 

Augustinus tanrendszere. 
11. A szentségek objectiv charactert és kegyelmet 
adnak. A szentség fogalma. A keresztség. Az úrvacsora 

mint üdveszköz és mint áldozat. 

Augustinus szentségtanát a donatistákkal szemben 
fejtette ki, a kik a méltatlan pap végezte keresztséget és 
ordinatiót a hozzájok áttérőkön ismételték s így is akar-
ták az egyháznak szent jellegét megóvni. A katholikus 
egyház egyiket sem ismételte. Augustinus kettős érdeket 
tartott szem előtt: az egyházon kívül végzett szentség is 
érvényes, mégis célját csak akkor éri el, ha a megke-
resztelt vagy ordinált a katholikus egyház tagja lesz. Az 
első érdek megkívánta, negatíve, hogy a szentség érvénye 
ne a végrehajtó paptól függjön, positive, hogy valamit 
nyújtson. Ennek megfelelően ismétíi, a mit már Optatus 
tanít, hogy a szentségek szentek maguk által, nem pedig 
az emberek által, mert az Isten működik azok által, nem 
emberek. A szentség tehát objective, kell, hogy érvényes 
legyen. Ezen objectiv érvényesség abban rejlik, hogy min-
den szentség az élvezőre bizonyos jelleget, bélyeget nyom 
(character indelibilis vagy dominicus), a melyet az illető 
el nem veszíthet; s e szentségi jelleg teljesen független a 
kiszolgálónak vagy élvezőnek magatartásától. Azonban — 
s ez óvja meg a második érdeket — a szentséghez kö-
tött kegyelemben csakis a katholikus hivő részesülhet. 
Mert csakis a kath. egyházban működik a szeretetnek 
kegyelmet nyújtó lelke. Eszmeileg minden szentség csakis 
a kath. egyházé, de mivel szentségi jellegük független 
a kiszolgálótól, azért el is tulajdoníthatók, a mint hogy 
az eretnekek vagy elszakadottak tényleg ellopták azokat 
az egyháztól és ugyancsak személytől független szentségi 
jellegök miatt érvényesen végzik is. De ha az, a kin a 
szentség végrehajtatott, a kath. egyházba nem tér, a szent-
ség kárhozatára s nem üdvösségére van, mert »más az 
valamit bírni és más haszonnal bírni*. Hogy miben 
áll ama character és miként viszonylik a kegyelemköz-
léshez, azt Augustinus nem határozta meg. 

Általában csak polemikus érdek indította a szent-
ségekről való tanaira, nem a részletes rendszeresség. Sem 
a szentség fogalmát, sem számukat nem állapította meg. 
Már a zsidóknak is voltak szentségeik, melyek alatt álta-
lában valamely vallási közösségnek szertartásait érti; szent-
ség az olyan külső jel, mely valamely szent dologra mutat, 
>mást látunk, mást értünk« ; »az elemhez hozzájárul az 
ige és lesz szentség*. A régi határozatlanságot e tekin-
tetben Augustinus nem szüntette meg. S azért a szent-
ségek száma is bizonytalan. A sót, melyet a katechume-
nosok az .úrvacsora helyett élveztek, szentségnek mondja, 
épúgy a házasságot és az ordinatiót. Az utóbbinak fontos 
szerep jutott, de a legfontosabb szentségek: a keresztség 
és úrvacsora. 

A keresztség az üdvösséghez föltétlenül szükséges; 
meg nem keresztelt gyermekek elkárhozulnak. Mivel pedig 
a keresztség első sorban charactert ád, mely a személytől 

független és tisztán objectiv, tehát az üdvösségnek egyik 
föltétele ez a tisztán objective szent jelleg; a keresztség 
tehát, legalább gyermekeknél, pusztán mágikus hatású. 
Főleg a keresztség lebegett Augustinus szemei előtt, midőn 
a szentségről általánosságban szólt és az ordinatió, mert 
e kettő ellen irányult a donatisták támadása. 

Az úrvacsora, mivel az egyház még meg nem vi-
tatta, Augustinusnál sincs dogmatikailag tisztázva. Az ele-
meknek Krisztus testéhez való viszonya nincs megállapítva. 
A test fölemlítésekor Krisztus lelkére vagy igéjére gon-
doltak, vagy megemlékeztek a történeti Krisztusnak testére. 
E spirituális nézetekkel párhuzamosan már Augustinus 
előtt az a képzet is terjedt, hogy a papi áldás, illetőleg 
a Szentlélek működése következtében az érzéki elemek 
Krisztus valóságos testévé változnak. E realistikus felfogás 
ellen Augustinus többször nyilatkozott: »Krisztus testének 
jelenléte szerint, nincs a földön«, s »a mi láthatóan vé-
geztetik, azt a láthatatlanra kell érteni«. Transsubstantia-
tióra nem gondol: csak a hivők részesülnek a kegyelem-
ben, a többiek csak a külső jelet élvezik. Tehát a régebbi 
felfogásnak a hive. Az úrvacsorának kettős jelentőségét 
is megtartja és tovább fejti: egyrészt kegyelmi eszköz, 
másrészt áldozat, Mint kegyelmi eszköz a hívőt láthatat-
lanul Krisztus testébe oltja, azaz az egyházba; az úrva-
csora kiváló értelemben az egységnek, a szeretetnek 
szentsége. Mint ilyen érvényesen csak a kath. egyházban 
szolgáltatható, mert, ha az eretnekek vagy elszakadottak 
végzik is, sohasem lehet az Krisztus testébe oltás, azaz 
azon egyházba való iktatás, melyet sem a kiszolgáló, sem 
az élvező el nem ismer. A characternek és kegyelem-
közlésnek megkülönböztetése tehát az úrvacsorára nem 
alkalmazható, mivel ez az egyháztól független charactert 
nem adhat. Az eretnek úrvacsora puszta jel, semmi egyéb, 
nincs tehát értelme annak, hogy ezen szentség az egy-
házon kívül is érvényes. Az úrvacsora egyúttal áldozat 
is. Áldozati jelentőségét szintén különféleképen határozza 
meg Augustinus: a pap Krisztusnak áldozatát az egyszeri 
áldozati halálról való megemlékezéssel jelképileg ismétli; 
az egyház önmagát, mint Krisztus testét áldozza Istennek. 
Az utóbbi nézetet fejezi ki legtöbbször, mert az az egy-
ház tekintélyét emeli. Az egyes hivő, mint az egyház 
egy része csak az egész egyház önáldozatában áldozza 
föl magát Istennek. Mivel pedig a megholtak is még az 
egyházhoz tartoznak, azért az egyháznak áldozata a hol-
taknak is javára van. így jutott az egyház az úrvacsora 
révén is közbenjárói tiszthez. 

12. A papszentelés. A klérus és a laos. Egyetemes 
papság. 

Még inkább megerősítette az egyház közbenjárói 
tisztét és tette szentségét a személyek méltóságától füg-
getlenné az ordinatio szentsége. Miként a keresztség, úgy 
az ordinatio, akár az egyházon belül, akár kívüle végez-
tetik, az illetőnek character indelebilist ád, a melynél fogva 
érvényesen szolgáltathatja a szentségeket. A míg az így 
ordinált pap nem tartozik a kath. egyházhoz, addig saját 
magának kárhozatára és illetéktelenül végzi ugyan a szent-
ségeket, de érvényesen és ha a kath. egyházba tér, nem 
szorul új ordinatiora. Ez a szentség tehát szintén úgy a 
végző, mint a fö!szentelendő személyétől teljesen független, 
tisztán dologi szent jelleget ád. Még Cyprianus az ordinat io 
érvényességét mind a két fél személyes méltóságától tette 
függővé, habár az ordináltakat, a klérust már ő is élesen 
elválasztotta a laikusoktól épen az ordinatio szentsége 
alapján, Augustinus következetesebb volt. Mert csak ha 
e szentség objective szent jelleget ád, csak ha az ordinált 



mint ilyen szent, ha nem személye, hanem hivatala mint 
ilyen szent: csak akkor választható el a klérus végképen 
a laostól. Nem hierarchikus érdek vezette Augustinust e 
tanra, hanem a donatisták ellenzéke. Tényleg a hierar-
chiának szolgált: ha az egyes hivő csak az egyházon 
belül juthat Istennel közösségbe és csak a szentségek útján 
részesülhet kegyelemben, természetes, hogy az egyháznak 
képviselői, az ordinált papok, a kik a szentségeket kezelik, 
az egyes hivők közbenjárói. A Szentlélek, mely csak az 
egyháznak birtoka, működését az egyház képviselőiben 
összpontosítja: a pap a Szentlélek kiváltságos birtokosa, 
Istennek földi helyettese. Ezt a következményt Augustinus 
még nem vonta le, sőt ismeri még a hivők egyetemes 
papságának eszméjét. Ez a nézete azonban csak mysti-
cismusának egyik nyilvánulása és nem folyik egyháztaná-
ból, melyben mindjobban mellőzte Istennek közvetlen 
működését. És ez a mellőzés újplatonikus szempontból 
következetes volt. 

13. Spirituális Istentan és materiális egyháztan. Az 
egyház szent, és a látható egyház az igazi; ez azono-
sítás oka: a hatalmas, katholikus egyház "benyomása. 

Sajátságos, hogy mennyire fér meg Augustinus 
egyháztana bölcsészeti istenfogalmával, melyből szinte 
következményként folyik. Mivel Isten az a változatlan 
egyszerű lét, a kinek működése mindig egyformán minden-
ható, azért az embernek megtérése nem lehet közvetlenül 
Istennek munkája, mert különben az ember születésétől 
fogva hinne, sőt mint hivő születnék. Ha paradoxonnak 
helye van, azt mondhatjuk: Istennek mindenhatósága 
megköti kezét. A merev deistikus istenfogalom nem en-
gedi meg, hogy ő tényleg minden legyen mindenekben. 
Az ember megtéréséhez és általában megigazulási folya-
matához egy közvetítő véges hatalomra van szükség s ez 
az egyház. így csúszik be a rendszerbe az egyház, hogy 
ezután minden más elemet háttérbe szorítson. Istennek 
mindenhatósága átszáll az egyházra. A két tényező, Isten 
és egyház, nem csatlakozik okszerűen egymáshoz, a gon-
dolkodás az elsőről mintegy átugrk a másikra. Csak így 
egyesült Augustinus gondolkodásában a spirituális istentan 
a materialis egyháztannal. De az utóbbi magában tekinive 
sem ment az ellen mondásoktól. 

Augustinus két egyházfogalmat fejtett ki. Az első: 
az egyház hierarchikus üdvintézmény. A donatisták a 
bűnösöket kizárták, hogy az egyház szent maradjon; az 
egyház tagjai csakis a valóban hivők és szentek. Augus-
tinus annak alapján, hogy senki az emberek sziveibe nem 
láthatván, lehetetlen elkülöníteni a hívőket a hitetlenektől, 
különbséget tesz Krisztusnak igazi teste és kevert vagy 
látszólagos teste, azaz láthatatlan és látható egyház között. 
Az utóbbihoz tartoznak a hitetlenek is, sőt az egyház 
mint közvetítő intézmény épen arra való, hogy ezeket 
fegyelmi vagy kegyelmi eszközeivel a láthatatlan egyház 
számára megnyerje; ők még csak Krisztus testében, Isten 
házában vannak, de magok még nem részei a testnek és 
háznak. Ilv értelemben az egyház csak a szentségek kö-
zösségében élő emberek külső társulata. Másrészt az egy-
ház mint földi intézmény szent, nem — mint a donatis-
ták akarják — tagjainak személyi szentségénél fogva, 
hanem mivel ez egyháznak úgy intézményei, mint képviselői 
objective, tárgyilag szentek. Az első meghatározásnál tehát 
megkülönbözteti a látható és láthatatlan egyházat, a má-
sodiknál a kettő összeesik, nem teljesen, mert az első 
meghatározásnál a szent jelző a személyekre vonatkozik, 
a láthatatlan egyház a »szenteknek közössége*, a máso-
diknál a szent jelző az intézményre vonatkozik, a szent-
egyház a »szentségeknek összege*. 

Hogy Augustinus a látható egyházat tartotta az igazi 
szentegyháznak, az egyház katholikus jelzőjéből magya-
rázódik. A térbeli egyetemességet ő emelte ki leginkább. 
Az Úr megjövendölte, hogy az egész földkerekségen el fog 
terjedni egyháza és úgy történt. Az egyház legyőzte a 
legnagyobb akadályokat, legyőzte azzal, hogy vak enge-
delmességet követelt. Annál csodálatosabb győzelme, men-
nél kevesebb oly tana volt, mely előtt az értelem önként 
és azonnal meghajlik. Az egyház legyőzte a római biro-
dalmat és le fog győzni minden hatalmat, a mely nem 
az ő szolgálatába áll, mert az egyház Istennek országa 
e földön. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Krisz tus az én életem. Egyházi beszédek. Szerkeszti és kiadja 
Zábrák Dénes soproni ág. ev. lelkész. I—III. füzet. Ára füzetenként 
egy hónapra 50 kr. Budapest, 1895. Hornyánszky Viktor nyomása. 

Megrendelhető a szerzőnél Sopronban. 

A fenti cím alatt kezdte meg a szerző 5—6 íves 
füzetekben 2 kötetre tervezett s az evangéliumi perikopák 
alapján az egyházi év ö-szes ünnepeire és vasárnapjaira 
készült egyházi beszédeinek kiadását. A munka Buda-
pesten, Hornyánszky V. könyvnyomdájában jelenik meg. 
Az egész mű ára 4 forint 50 krajcár, az 1. köteté külön 
2 frt 50 kr., a II. köteté 2 frt. 

Egy bírálatot ismerünk már e beszédekre, Karsay 
Sándor püspök úrnak az I. füzethez adott e szavaiban: 
»Zábrák Dénes, soproni lelkésznek ezen evangéliumszerü 
és épületes egyházi beszédeit a lelkésztársak és hitrokonok 
buzgó pártoló figyelmébe melegen ajánlom«. A mily érté-
kes és biztató e rövid bírálat a szerzőre, főleg mint ki-
adóra nézve, oly értékes az annálfogva is, mert kezünkbe 
adja a beszédek igazságos megítélésének mértékét. 

Az egyházi beszéd célja és feladata valóban az, hogy 
a biblia alapján s a biblia, nevezetesen az evangélium 
szellemében a keresztyén gyülekezetet építse. Építés, illetve 
épülés alatt viszont ismereteink gyarapítását, szivünk ér-
zelmeinek tisztítását s nemesítését és akaratunk megindí-
tását s erejének fokozását értjük Istennek tetsző keresz-
tyén élet folytatására. Ily értelemben e beszédek méltán 
mondhatók építő és épületes beszédeknek. 

A mily bátor és következetes szerző a mai társa-
dalmi életet mozgató kérdések felvetésében, p. o. sociális 
munkáskérdés, élvezethajhászás, életuntság, vallási közö-
nyösség, hitetlenség, fanatizmus, egyházpolitika stb., oly 
kérdések felvetésében tehát, melyek általánosságuknál fogva 
közérdekűek: épen oly biztos kézzel fog azok megoldá-
sához helyes érzékkel megtalálván s megtartván a határt, 
a meddig az egyházi beszédnek mennie lehet. Nem bo-
csátkozik elméleti, tudományos fejtegetésekbe, a mint hogy 
az egyházi beszédtől nem is ilyen értelemben várjuk — 
még a szoros értelemben vett vallási kérdésekben sem — 
ismereteink gyarapítását. Általános értékű gyakorlati is-
mereteket várunk, melyek segítségével kiki maga ítélheti 
s oldhatja meg az élet különös kérdéseit. S az ily elvi 
ismeretek megadásában abban tanúsít szerző a vallásos 
gondolkodást kielégítő s megnyugtató biztosságot, hogy 
elveit az evangéliumra — Krisztusra alapítja, a miben 
beszédeinek a legfőbb evangéliumszerű vonást is megadja. 
E tekintetben csak azt óhajtanám, hogy mindenütt oly 



világos és határozott legyen, mint p. o. mindjárt az 1. be-
széd I. részében és ne elégedjék meg a Krisztusra való 
általános utalással, a mint azt némelykor teszi. 

Az érzelmek tisztítására s nemesítésére s az ez 
úton való építésre szinte nagy buzgósággal törekesznek 
e beszédek. Különösen nagy erőt s kíméletlen szigorúsá-
got tanúsít szerző a gyomnak irtásában, a mivel nincs 
mindig arányban a virágok plántálása. Általában nekem 
úgy tetszik, mintha szerző, ha nem is nagyobb kedvvel, 
de nagyobb virtuozitással festené a komor, sötét, mint a 
derült képeket. A negatív irány többször túlnyomóvá lesz 
a positiv felett. P. o. a vízkereszt után II. vasárnapra 
szóló beszédnek már dispositiója is nekem jobban tetsze-
nék igenlő mondatok alakjában. 

Intései s buzdításai mindenütt hathatósak, de szinte 
leghathatósabbak ott. hol Jézus példájával egyenesen indít 
a tiszta keresztyén élet gyakorlására. 

Mindezek alapján szerény nézetem szerint e beszé-
dek méltán mondhatók épületeseknek és evangéliumszerűek-
nek s mindenesetre kiváló erényük, hogy az épületesség 
az evangéliumszerűségben gyökerezik. A biblikus vonás 
egyébként még azokban a számos bibliai idézetekben is 
szemlélhető, melyeket a beszédekbe beszőve találunk, főleg 
mivel az idézetek valóban illők és természetesek. Az idé-
zetek illő és természetes volta egyúttal — azt hiszem — 
az írásmagyarázat helyességének jeleként és bizonysága-
ként is vehető, a mi pedig az egyházi beszédben szinte 
fontos és lényeges. Az írásmagyarázatban csak azt talá-
lom némileg visszatetszőnek, hogy különösen az alapigék 
magyarázatában az alkalmazás érdekében — néha túlsá-
gosan tág tért nyit a typikus — sőt helyenként az ale-
gonai írásmagyarázatnak. 

E helyütt vethetném talán fel az egyházias jellem-
vonás kérdését is. Azt hiszem azonban, hogy protestáns egy-
házi beszédekben a bibliai jellemvonás, feltéve, hogy az 
helyes írásmagyarázat eredménye, magában foglalja az 
egyházias jellemvonást is, ha ez a symbolikus könyvek-
hez való határozott irányban nem jut is külön kifejezésre; 
az egyházias jellemvonásnak egyik szép jeleként vehető 
egyébként e beszédekben az énekes könyvnek kiterjedt 
használata. Hiszen a gyülekezet s az egyház énekeskönyve 
szinte symbolikus könyvszámba vehető. 

Végül még a beszédek szónoki szerkezetére s a nyel-
vezetre akarom szerény észrevételemet megtenni. Előszavá-
ban maga szerző mondja, hogy a külön bevezetést, a 
magyar gyülekezetben uralkodó szokáshoz ragaszkodva, 
tartotta meg. Megvallom, hogy ez a szerkezet nekem is 
jobban tetszik, ámbár újabban a szöveg olvasásával való 
kezdetet ajánlják. Természetes azonban, hogy a külön 
bevezetésnek a szónoki szerkezet egységét nem szabad 
zavarnia, a mi csak úgy érhető el, ha a bevezetés álta-
lában rövid, s a beszéd thémájára való rávezetés által 
előkészítő, figyelemkeltő. Nekem úgy tetszik, hogy a szerző 
a bevezetés e jelleméhez nem ragaszkodik tudatos követ-
kezetességgel. Bevezetései rendesen hosszúra nyúlnak s 
pedig leginkább a beléjük szőtt — s beléjük nem tartozó 
— thémaszerü fejtegetések miatt s legtöbbször a beveze-
tések hosszúsága okozza a beszédek hosszúságát. Néha a 
bevezetés nem is megfelelő, úgy hogy a szöveg olvasása 
után új bevezetésre van szükség, a mi a szerkezet egy-
ségét tetemesen zavarja. P. o. a Vízkereszt után III. vasár-
napra szóló beszéd bevezetése alapján, — mikor olvas-
tam — a IV. vasárnapra szóló perikopára gondoltam. S 
a szöveg olvasása után valóban új bevezetést találunk 
azon mondat alapján, hogy boldogok a lelki szegények. 

Szónoki szerkezet tekintetében igen fontos az egy-
házi beszédben a thema kifejezése a részekkel együtt, a 

dispositio. E beszédek dispositiói általában szépek és jók. 
Nagyon tág körűnek találom a Vízkereszt után III. vasár-
napra szóló beszéd dispositióját, melyben mindegyik rész 
az alrészekkel külön beszéd themájául szolgálhatna. A 
Vízkereszt után IV. vasárnapra szóló beszéd részei ellen 
az a kifogásom, hogy az egyes részek külön nem, csak a 
három rész együtt képez teljes mondatot s így teljes gon-
dolatot is, a mit még a szép verses alak kedvéért sem 
engedhetünk meg. 

A beszédek nyelve a mily biblikus, ép oly magya-
ros, erőteljes és költői. Itt-ott — különösen a terjengőség 
miatt — talán nem elég méltóságos. A szép suspiriumok 
szép jelei szerző vallásos kedélyének s költői hivatott-
ságának. 

Mindent összevéve, szerény véleményem az, hogy 
szerző a beszédek kiadásával elismerésre méltó és dicsé-
retes vállalkozásba fogott, mely igen megérdemli, hogy a 
szerző által óhajtott minél teljesebb pártolásban részesül-
jön.* E beszédeket élvezettel s lelki haszonnal olvashatja 
mindenki s az egész mű, ha megjelenhet, méltán kér 
helyet magyar prot. egyházi irodalmunkban. 

Sopron, 1895. jan. 30. Bancső Antal, 
theol. tanár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Hogyan csináljuk Balaton-Henyében 
a vallásos estélyeket? 

Mielőtt e kérdésre felelnék, előre bocsátom, hogy én 
falusi öreg pap vagyok, egy kis 300 lelket számláló gyü-
lekezetben. Hallgatóim, régi kis nemesek maradékai; köz-
ségünk neve is a régibb anyakönyvekben így fordúl elő : 
»Balaton Nemes Henye*. S valamint általában egész 
balatonmelléki híveinknek, úgy a mi egyházközségünknek 
is, nem valami erős oldala a vallásos buzgóság, egvhá-
ziasság s a belső embereknek tisztelete." S épen azért, 
hogy e tekintetben valamit segítsek, hogy a vallás iránti 
közönyösség jegét törögessem, már az 1893-ik év őszén 
elkezdtem vallásos estélyeket tartani, mely abból állott, 
hogy énekeltünk, tartottam felolvasásokat a »Koszorú«-ból 
és »Protestáns Naptáriakból, melyeket még káplánko-
romtól fogva összegyűjtögettem. S minthogy szívesen hall-
gattak, elhatároztam, hogy az idén is folytatom elkezdett 
munkámat, melyre nézve a szószékből a következő jelen-
tést tettem az idei tél kezdetén: 

»Ha az Úr akarandja és élünk, a hosszú téli esté-
ken a vallásos élet fejlesztése és ápolása végett, vallásos 
estélyeket tartok az iskolában, a tavalyi mód szerint — 
egy kissé kibővítve. 

Az összejövetelekre, a rendes estéli harangszó után. 
a kis haranggal adatik jel 

Az estélyeket: 
1. Énekszóval kezdjük. Azután 

* A szerző kérve-kéri mindazokat, a kik műve I. füzetét 
megkapták, de elő nem fizettek, szíveskedjenek ezen I. füzetet vagy 
hozzá, vagy Hornyánszky úrhoz címezve, visszaküldeni; mert*á 
künrekedt példányok reá nézve több, mint 300 frt értéket képvi-
selnek s a későbbi füzeteket sem értékesítheti, ha az első füzet 
megfelelő számú példányai hiányoznak. B. A. 
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2. Imádkozunk, azon szép imakönyvből, melyben 
az évnek minden napjaira vannak imádságok, a * Lelki 
harmat «-ból. 

3. Imádság után oktatást tartok a vallástudománv-
ból. Időnként megemlékezem az egyházpolitikáról is, a 
törvénvnyé vált polgári házasságról, polgári anyakönyv-
vezetésről, vegyes házasságból származó gyermekek val-
lásáról. 

4. Tartok szép felolvasásokat is, melyek a lelket 
gyönyörködtetik s a melyek épületesek és tanulságosak 
lesznek. 

5. Ismét imádkozunk. Az imádságokhoz és énekekhez 
egy-egy kis magyarázatot is csatolok, hogy a mi ének-
lésünk és imádságunk érzelmes és buzgó legyen. 

6. Utoljára énekkel zárjuk be az estélyt és áldás-
kivánattal. 

Mindazokat, a kik gyönyörködnek a vallás dolgaiban, 
s a kikben megvan a vágy, az óhajtás a lelki eledelek 
élvezetére, szívesen látom az estélyeken«. 

És Istené legyen a dicsőség! az estélyek látogatot-
tak. S ha kérdezem: örömest hallgatják-e? általános a 
felelet: igenis örömest hallgatjuk, elhallgatnánk 10 óráig 
is, kérjük még ne hagyja abba! 

Minap az egyházmegyei jegyzőkönyvből az esperesi 
jelentést olvastam fel és magyaráztam, élénk figyelem és 
érdeklődés mellett. Máskor az egyházszervezetről tartot-
tam magyarázatot, hasonlókép figyelmes hallgatók előtt. 
Megígértem, hogy a Jones Mari igaz történetét is fel-
olvasom, mely a bibliaszeretet lángját gyújtja meg a szi-
vekben. Az egyházi lapokból is tartok érdekes felolvasá-
sokat. Sőt még az okos gazdálkodásról is többszörösen 
megemlékezem. Egy szóval arra törekszem, hogy az esté-
lyeket tanulságossá és élvezetessé tegyem. 

Alkalmatlan rossz időben nem harangoztatok. De egy 
kis sár, szél, hideg, síkosság, sötétség nem tartóztat vissza 
sem engem az estélyek tartásától, sem a híveket a meg-
jelenéstől. 

Így töltjük az estélyeket egész családiasan 1—2 óráig, 
mely idő oly hamar elrepül, s utánna úgy érezzük ma-
gunkat, mintha drága ételekkel és italokkal lakott volna 
jól a mi lelkünk! * 

így ejtettem módját annak is, hogy megkedveljék a 
»Prot. árvaházi naptár «-t, a »Koszorú «-t, a »Kis Tükör«-t. 
stb. és azokat most kapva-kapják tőlem. 

Mellesleg felemlítem, hogy tavaszszal és nyáron, a 
mikor a könyörgés korán tartatik, az iskolás gyermekek 
iskolába hívása végett, reggel 8, délután 2 órakor, meg-
húzatjuk a kis harangot, melynek hangjára, a libákat 
őrző, mezőn szélyedező s a háznál levő gyermekek siet-
nek az iskolába. Ennél szebb harangszó nincs. A kiha-
rangozást, a korábban érkező gyermekek örömest teszik. 

Balaton-Henye. 
Raksányi Károly, 

ev. ref. lelkész. 

* A vallásos összejövetelek e praktikus módját melegen 
ajánlhatjuk lelkésztársaink pártoló figyelmébe ! Szerb. 

B E L F Ö L D . 

Nyilt levél Czinke István erdőrényi ref. 
lelkész úrhoz. 

E lap folyó évi 4-ik számában >A bibliamagyará-
zatról* közölt vezércikkében a személyemmel is foglalkozó 
soraival engem kartárs úr valóban meglepett, s a míg 
nekem egyfelől az egykori kedves munkám iránt nyilvá-
nított igen becses elismerésével édes örömet okozott, más-
felől egy >nagy s vétkes hallgatás «-sal is hajlandó vádolni, 
azzal tudiillik, hogy az 1882-ben tőlem megjelent »Biblia-
magyarázatok «-at miért nem folytatom. 

Szemrehányását a lelkiismeretem, vagy ha úgy gon-
dolja, a hivatásérzetem íme most a magáévá teszi és 
ha netalán többen és mások is volnának a kartárs úré-
hoz hasonló véleményben: méltó, vagy nem olyan vád-
jára megpróbálok felelni a következőkben. 

A »Bibliamagyarázatok«-at már 12 év óta nem azért 
nem folytattam, mintha a munkához kedvem szakadt volna, 
sőt az lenne nekem még ezután is a legboldogabb időm, 
ha az e félékből minél többet termelhetnék. Nem is azért 
szünetelek, mintha magamban az arra való képesség fo-
gyását érezném, hiszen az életkornak még a javában 
vagyok, s a > Protestáns Pap* folyóirat olvasói megtudják 
azt ítélni, hogy az ott néha-néha megjelenő prédikációim 
mennyiben mutatnak ily visszaesésre. Az ok tehát más-
ban van, még pedig kedvezőtlen körülményeimben. Ha 
nem leszek unalmas, íme kész vagyok beszámolni ezekkel. 

A »Bibliamagyará/atok« megjelenése után 1883-ban 
munkásságom jutalmául (!) a tolnamegyei Némedi egy-
ház vezetésére állíttattam, hol 450 frt értékű konvención 
pap is voltam, s a 40—50 tankötelesből álló elemi iskolát 
is vezetnem kellett. Már a ki ismeri az idézett című mun-
kámat. annak látnia kell mindjárt az előszóból, valamint 
az egyes magyarázatok után vett apró jegyzetekből is, 
hogy mily drága könyvkészlet teszi lehetővé az ahhoz 
való tárgyaknak alapos tanulmányozását, egyszersmind 
ugyancsak az előszóból azt is látnia kell, hogy az ahhoz 
használt könyvek nem a sajátjaim voltak. No már pedig 
Némediben legelőször is ily könyveket kellett volna a mun-
kához beszereznem, de a mire mint családos ember a 
450 frtos konvencióból már csak e miatt sem gondoltam. 
De meg ott volt az iskolavezetés, a papi teendőket s az 
egyháznak egyéb reám nehezedő ügyeit nem is számítva, 
holott pedig az oly munkához csendes, nyugalmas élet 
kell, hogy a figyelem a tárgyat mintegy körülrajozhassa 
és azon háborítatlanul, szeretettel mulathasson. Röviden 
szólva, Némediben a magyarázatokat öt évi ottlétem alatt 
nem folytathattam. 

Majd 1888. tavaszán Szász Károly püspök úr által 
saját kérésemre a tolnamegyei Miszlára rendeltettem he-
lyettes lelkésznek, a hol kezdetben jó reményem is volt a 
rendes lelkészszé választatásra. Az iskolavezetéstől való meg-
szabadulás, az egyháznak jórendű állapota, a földmíves 
népélet egyszerűsége, a fixum konvenció nyugalmassága 
s tisztességes elegendősége már-már hinnem engedték, 
hogy no ez lesz az a hely, a hol magamat egykori elemem-
nek adhatom, még az Isten is így akarja. De nem így 
akarta ám! A választáskor — hogy és hogy nem: nem 
kutatom — kisebbségben maradtam és nekem július kö-
zepétől a következő 1889. évi májusig ott kellett marad-
nom feleségemmel, két kis gyermekemmel, havi 30 frt 
adminisztrátori díjon, s kilenc hónapig kellett hirdetnem 



a szeretet igeit annak a gyülekezetnek, a melynek többsége 
engem egy másikkal cserélt fel. így a bibliamagyarázatok 
itt sem folytatódtak. 

Ezután jött 1889. tavaszán a baranyai Vejtibe ren-
deltetésem. a hova már a családomat nem mertem ma-
gammal hurcolni. De okosan is tettem, mert innen, a vá-
lasztási mozgalmak keserves átélése után, kiszemeltje az 
egyháznak már előre lévén, négy hó múlva Szavába, innen 
pedig egy hó múlva Aderjásra rendeltettem. 

Aderjás lelkész-tanítói állás, ezenkívül a pap 64 hold 
földnek a gazdája, a mi már magában is elég ok arra, 
hogy a gondos tanulmányozást igénylő »Bibliamagyará-
zatok* írásában valami nagyon termékenynyé nem vál-
hattam volna. Nem írom le, hogy 15 hónapig mily hánva-
tást éltem át e helyen! Csak annyit erről, hogy itt ugyan 
megválasztattam rendes lelkésznek, de nem lett benne 
köszönetem. A baranyai kartársaim jól tudhatják, hogy az 
itteni rövid hivataloskodásom mennyire nem volt alkal-
mas arra, hogy a biblia tanulmányozásába mélyen el-
merüljek. 

Végre az 1890. év december hó közepén csere 
útján idevetett a sorsom, a hol most is vagyok, Magvar-
Peterdre. Igaz, hogy itt nem kell iskolát vezetnem, a meg-
élhetésre tisztességes konvencióm is volna; de én mégis 
azt mondom, hogy ez épen nem az a hely, a mi a teljes 
önodaadást s mély figyelmet kivánó irodalmi szak foly-
tatására alkalmas lehetne. Én megfordultam már több 
egyházak állomásain, de még nem ismertem egyet sem. 
a hol a lelkésznek annyi benső bajokkal kellett volna 
küzdenie, mint ezen a helyen. Mióta itt vagyok, még 
eddig minden évben volt ügyünk az egyházmegyei gyű-
lésen, még pedig nem is egy. Az iskolánkban a tanítói 
konvenció fogyatékossága miatt egymást érik a tanító-
változások, az ebből eredő konvenció-megosztások, ismét 
az ebből származó perpatvarok, melyek közt a lelkész, 
mint egyháztanácsi elnök, mindig legközelebb van ér-
dekelve. 

Az egyház eladósodása ismét bő forrása a soha 
meg nem szűnő nyugtalanításoknak. A nép szegénysége, 
sőt talán romlottsága is a íizetni nem akarás bosszúsá-
gával traktálja elöljáróságát, papját, tanítóját, úgy hogy 
az én négy évi itt létem óta már a második általános 
végrehajtás van elrendelve a tömérdek hátralékokra. Ily 
izgalmas viszonyok között néhány prédikációt, mint a mi 
nálam kevesebből áll, ugyan tudtam írni. de az oly ma-
gyarázatok írására, mint a milyeneket, számszerint 26-ot 

. a csendes, háborítatlan kápláni időmben nem egészen egy 
év alatt írtam, még mindig nem látom alkalmasnak hely-
zetemet, a rávaló ihletettséget még folyvást nem érzem 
magamban, e nélkül pedig nem jó dolog oly munkához 
fogni; tapasztalásból mondom ezt. Majd mikor hí az Úr, 
megjön a lehetőség és alkalom az ihletéssel együtt: vagy 
pedig: a mikor ezek megjőnek, akkor hív az Ür. 

Ime ezek a mentségeim saját magam előtt, de ezek 
a mentségeim Isten és világ előtt is. Majd ha találna jőni 
még alkalmasabb idő: nem felejtkezem meg egykori ked-
ves munkámról, a szent föld illatos levegője, Jerikó pál-
mái, Hermon hűs szellője s a Tiberias tenger fodrozó 
habjai még mindig nyájasan integetnek felém: csak már 
egyszer kőztök otthonos lehetnék. 

Volna azonban így is mondani valóm a bibliama-
gyarázatokhoz, csakhogy már ezúttal tartok a hosszadal-
masságtól. Azt szeretném elmondani, hogy a tárgy-kivá-
lasztáshoz az egész bibliára nézve mi tervezetem volt 
nekem annak idejében s hogy a Garzó-féle magyarázatok 
xendszerét miért tartom én is hibásnak. Ha engem e do-

logban kartárs úr lesz kegyes meghallgatni akár e Lap 
hasábjain, akár pedig magánlevélben, majd egyszer elmon-
danám. 

Addig is pedig vagyok 
Magyar-Peterden, 1895. febr. 1. 

mélyen tisztelő kartársa 
Gödöllei József, 

ev. ref. lelkész. 

KÜLFÖLD. 
Amerikai levél. 

Hozzánk is eljutottak derék persa ref. collegánk, 
dr. Seargyn útján az örmények, vagyis a keleten letelepe-
dett keresztyénséggel szemben a törökök részéről elköve-
tett kegyetlenségekről az elszomorító, a mélyen megdöbbentő 
hírek, mely kinoztatások áldozatai felé ép oly szerető rész-
vétel fordul az osztatlan európai művelt sajtó, mint a mily 
indokkal és megvetéssel tekint a minden emberi érzelmek-
től kivetkőzött vad és durva török hordákra. 

Valósággal hajmeresztő és szörnyűséges képeket raj-
zolt az ottani keresztyénség elnyomott s üldözött helyzeté-
ről Seargyn úr, ki maga is huzamosabban tartózkodván 
a kurdok lakta vidékeken, mint szemtanú adta elő az 
eseményeket oly meggyőző előadással, mely az őszinteség-
nek félreismerhetlen és kétségtelen bélyegét hordta magán. 

Nem régiben, hogy eljöttem — monda ő — meg-
támadták a törökök Vartemis városkát, s azt felgyújtot-
ták, sőt föl is dúlták annyira, hogy a szó szoros értelmé-
ben kő kövön nem maradt. De azzal még, hogy a lako-
sokat hajléktalanokká tették, nem elégedtek meg a vitéz 
hadfiak, hanem lemészároltak mindenkit, a ki csak útjokba 
került, s a ki elég szerencsétlen és tapintatlan volt jó előre 
el nem menekülni. Férfiak és gyermekek, ifjak és öregek, 
vének és csecsszopók kimélet és irgalom nélkül rövidíttet-
tek meg egy fejjel. Egyedül az volt még aránylag eléggé 
szerencsésnek mondható, a ki nőnek születhetett. A moha-
medánokban kellő tisztelet lakozik a női nem iránt, habár 
ez, kiindulási pontját tekintve, korántsem emelkedik arra 
a fokra, melyen a női nem európai fogalmak szerint áll 
és tiszteltetik. A tiszteletet a nőnek nem értéke és női 
hivatása adja meg. 

Annyi tisztelet tehát a női nem iránt mégis csak 
szorult a mohamedán atyafiakba, hogy rajtok emberfeletti 
kegyetlenséget nemcsak hogy nem követnek el, de sőt ha 
látják, hogy ilyesminek van kitéve egy nő, akkor annak 
védelmére is kelnek. 

Annál nagyobb vehementiával öntik aztán a feleke-
zeti türelmetlenségnek, s az idegenek iránt való gyűlöl-
ségnek özönét a keresztyén férfiakra kor, rang és állás-
különbség nélkül. így a multkorjában egy keresztyén 
misszionáriust akartak kényszeríteni, hogy mohamedán 
ritus szerint tartson a templomban, jobban mondva a 
meoretben istentiszteletet, s midőn ez vonakodott Allah 
előtt hasra esni, meg a koránt térden csúszva megcsókolni, 

U* 



gyengébb fokú büntetésben részesült, csak 50 botot mértek 
a talpára, mely azonban testvérek között is megért százat! 
No, de ez csak introductió volt az ő kínoztatásához. Hogy 
megmutassák előtte, mily hatalmas Allah, s mennyire meg-
tudja ő alázni azt, ki vonakodik neki térdet hajtani: ló-
farkához kötötték, s örömujjongásokkal, üvöltő kiáltozá-
sokkal száguldozásra bírván a különben is megrémült 
paripát, brutális élvezettel szemlélték a szerencsétlen misz-
szionárius végvonaglását. ki szószerint beteljesítette Pál 
fogadalmát: »az én életem is én nékem nem drága a 
Krisztusért*! 

A városka 325 háza közül alig 14 maradt épen, 
a többit mind földig perzselték a minden emberi érzel-
mekből kivetkőzött vadállatok, kikre valójában frappánsul 
illenek Zóla szavai: »béte humaine«. 

Mult Őszszel egy hét alatt — hogy eljött volt Seargyn 
úr — 32 falut pusztítottak el ekképen lakóikkal együtt a 
vad törökök. A szegény örmények a segély nyerés remé-
nyében a művelt keresztyén világ elé vitték erdőszózatu-
kat. És a szabad Amerika, mely lelkiismereti ügyekben 
soha nem tűrt kényszert, a független, a nemesen gondol-
kodó Egyesült-Államok volt az első, mely meghallotta a 
végetlen messzeségből segélyért kiáltók szavait. 

Amerikában politikai, alkotmánytörvények teszik az 
elnöknek nemcsak jogává, de kötelességévé is azt, hogy 
odahatni törekedjen, miszerint a hol lelkiismereti ügyek-
ben, a vallás, a hit s a véleménynyilvánítás tekintetében 
zsarnokság gyakoroltatik, ott e zsarnokság, a szabad véle-
ménynyilvánításnak erőszakos, önkényes elnyomása meg-
szüntessék. 

Ezért az E. Á. kormányához bizalommal fordulhat 
minden nemzetiség s minden vallásfelekezet segélyért és 
nehéz körülmények között támogatásért. 

Az E. Á. alkotmányának 7-ik pontja úgy tekinthető, 
mint az emberi elme önállóságra való törekvésének dicső 
vívmánya, mint az előhaladott, fölvilágosodott, s nem kor-
látozott, bilincsekbe nem vert korszellem remek megnyilat-
kozvanva, melyet méltónak tartok arra, hogy szórói-szóra 
ide iktassak: 

1. fejezet. Hetedik szakasz: »Minden embernek ter-
mészetes és megcsonkíthatatlan joga van a mindenható 
Istent saját lelkiismerete szózata szerint imádni. Senki 
se kényszeríttessék bármely imahelybe járni, azt fölépí-
teni, vagy pártolni, vagy bármelynemű felekezetet bele-
egyezése ellenére fentartani és a törvény által semmiféle 
vallásos egylet se részesíttessék előnyben, se meg ne enged-
tessék, hogy a lelkiismeret jogába beavatkozás történjék. 
Hivatalviselés minősítésére vallási próba ne kivántassék, 
sem pedig senki se legyen illetéktelen mint tanú, vallási 
hite miatt. Azonban vallási erkölcsiség és tudomány lénye-
gesen hozzájárulván a jó kormányzáshoz, kötelessége 
legyen a törvényhozásnak oly megfelelő törvényeket hozni, 
melyek minden hitfelekezetet megvédnek nyilvános vallási 
gyakorlatának háborítatlan élvezetében és a melyek elő-
mozdítják az iskolákat és a tanítás módját«. 

íme Amerika alkotmányának csak ezen egyetlen 

pontjából kiviláglik, hogy a szabadságnak, a független-
ségnek, az önállóságnak mily erőteljes talaja van itt az 
E.-Államokban! Méltó volna, hogy európai kormányok 
férfiai szórói-szóra betanulnák s életök folyamán meg-
valósítandó cél gyanánt maguk elé tűznék amaz eszméket, 
melyek az amerikai népnek már vérébe teljesen által-
mentek ! 

* * * 

Az »Erie* református német egyházmegyének Cleve-
landban megjelenő egyik organuma, a »Reform. Kirchen-
zeitung« legutóbbi száma közöl néhány érdekes adatot, 
s valójában alig elhihető följegyzést az amerikai angol 
ref. papság fényes anyagi helyzetéről s nagyfokú gazdag-
ságáról. 

John Hall lelkész úrnak évi jövedelme a newyorki 
parochián kerek 50,000 dollárra rúg, a mi magyar pénz-
ben csinos kis összeg, lévén nem kevesebb, mint 125,000 
forint. Az ő gazdagsága azonban még bliktri szintén New-
yorkban lakó egy másik kollégájának vagyoni állapotához 
képest. Ennek csupán a bankban deponált pénze 2 millió 
dollár, magyar pénzben két és félszer annyi forint. Ez 
azonban csak a tartaléktőke, a kéznél levő »aprópénz*, 
mert valódi gazdagsága fekvő birtokaiban van, melyek 
értéke megközelíti az 5 millió forintot. Általános a meg-
győződés ezen krőzusi kollégánk irigyei között, hogy ő 
a ref. papság eszményképének non plus ultrája! Hja, biz-
tosan nem stólából s egyházi járulékból szedte össze e 
horribilis vagyont! 

Cleveland. Harsányi Sándor. 
clevelandi missziói lelkész. 

I R O D A L O M . 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar nemzet törté-
netéből most megjelent 7. füzet ismét két rendkívül díszes 
műmelléklettel van ellátva. Az egyik Than Mór híres fest-
ményének, »Attila lakomájáénak, minden színárnyalatát 
hiven feltüntető reprodukciója, másik pedig fekete nyomat-
ban Geiger a »Szt.-István koronázása* című képet mutatja 
be. A szövegben az Árpádházbeli királyok korának foly-
tatólagos tárgyalását kapjuk, Pétertől egész Géza haláláig. 
A kitűnően megírott három fejezet dúsan föl van szerelve 
a szövegbe nyomott 20 érdekes és szép kivitelű illusztráció-
val. A vállalat mintegy 60 füzetben lesz teljes. Egy-egy 
füzet ára 30 kr. A megrendelések a Wodianer-céghez 
intézendők. (Budapest, Andrássy-üt. 21.) 

** A magyar nemzet története című tíz kötetes 
millenniumi nagy munkának tizedik és tizenegyedik füze-
tét vettük az Athenaeum kiadásában. A tizedik füzettel 
befejezést nyer >A vezérek kora«, melynek utolsó fejezetei 
»Belső háborúk, A keresztyénség terjesztése*, »István kül-
földi háborúi*, »Az örökösödés kérdése és István halála*. 
Ezt a részt követi a régi Magyarország története, melv_ 



ben visszavezetnek bennünket kiváló történetíróink Magyar-
országnak a honfoglalás előtti történetére, melyet nem 
régiben elhunyt kiváló tudósunk: Fröhlich Róbert írt, 
kinek nagybecsű irodalmi hagyatékát Kuzsinszky Bálint 
és Nagy Géza rendezték sajtó alá. Ebben a részben 
Magyarország őstörténelme kitűnően van tárgyalva, rövid, 
tömör bevezetés után a következő fejezetekben: I. A leg-
első földrajzi tudósítások. II. Strabó és az első század 
többi írói. III. Ptolomaeus adatai. IV. Magyarország leg-
régibb ismert lakói, mely utóbbi fejezet már a nemsokára 
megjelenő tizenketledik füzetben nyer folytatást. A klasszi-
kus történelmi stilusban megírt szöveghez számos és 
nagy részben eddig magyar munkákban még sehol be 
nem mutatott ábrázolatok vannak csatolva, még pedig nagy 
számban. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre 
(12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 

** A »Protestáns Pap* ez évi 1-ső száma a kö-
vetkező tartalommal jelent meg. Újévi ima. Költemény, 
Tóth István. Bérc és patak. Költemény, Székely Ákos. 
Egy falusi pap gondolatai. A vasárnap megünneplése. 
Egyházi beszéd, Gzékus László. Az írás. Egyházi beszéd. 
Fejes György. Vízkereszt utáni negyedik vasárnap. Egy-
házi beszéd, Szigethy Dániel. A szeretet. Egyházi beszéd, 
Fejérváry Gyula. Csoportosított böjti textusok és felosz-
tások. Ladányi. Esketésí beszéd, Olajos Pál. Törvények és 
rendeletek tára, Szerkeszti Kunó ^amu esperes. Vegyesek. 
Különfélék. Egyházi tiszti választások. Papválasztások. Ha-
lálozások. Szerkesztői mondanivalók. — A »Protestáns 
Pap* havonkint egyszer jelenik meg, 2—2 íven. Előfizetési 
díja egy évre 4 forint, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. 
Az előfizetési pénzek a szerkesztő-kiadókhoz (Lágler Sán-
dor, Kálmán Dezső) Kölesdre küldendők. 

** A Hajnal című belmissziói folyóirat 2-ik szá-
mában Szabó Aladár szerkesztő a sikeres belmisszióról, 
Mayer Endre eperjesi theol. tanár a felolvasásokról. Dia-
niska Frigyes a börtönügyről. Szász Béla Gusztáv Adolfról, 
Epperlein Irma a sötétségben járó népről közölnek na-
gyobb cikkeket. Evangéliumi lélek és erő nyilatkozik meg 
bennök. A kisebb rovatokban (Speculum veritatis, Apró-
ságok, Missziói mozgalmak, Irodalom, Bibliai kalauz) érde-
kes apróbb közlemények. A két íves, igen csinos kiállítású 
havi folyóirat előfizetési ára 1 frt, mely összeg a kiadó 
Hornyánszky-céghez (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendő. 

** II Pilárik István élete. Egyháztörténeti tanul-
mány, írta Stromp László theol. m. tanár Pozsonyban. 
Nagy 8-adrét, 40 lap, Budapest, 1895. Hornyánszky nyo-
mása, kapható szerzőnél Pozsonyban. — Rendkívül érde-
kes és értékes kis biográfia a protestánsok üldözése ko-
rából. Piláriknak, ennek a sokat üldözött, sokat szenvedett, 
de mély kegyességű, magas műveltségű és hazafias lel-
kületű lutheránus lelkésznek és esperesnek megható élettör-
ténete van benne rokonszenvesen, biztos történeti tudással 
és jellemzetesen elbeszélve. A XVII. századbeli papság 
törhetlen hitbuzgalmának, bámulatos hivatáshűségének és 
bizonytalan existenciájának fölemelő és elszomorító, de 
sokszorosan tanulságos képe híven van kidomborítva A 

becses kis füzet különben különlenyomat a * Protestáns 
Szemle* mult évi folyamából. 

** A tudomány csődjéről. Levél Brunetiére Fer-
dinándnak, a francia Akadémia tagjának, írta Bodnár 
Zsigmond egyet. m. tanár. Nagy 8-adrét. 38 lap. Buda-
pest, 1895. Eggenberger kiadása. Ára 30 kr. — Érdekes, 
aktuális tárgyú füzetke. Brunetiére, a világhírű francia 
kritikus a Revue des deux mondes január 1. számában 
egy nagy feltűnést keltett tanulmányt adott ki »Egv vati-
káni látogatás után* cím alatt. E tanulmányban azt bizo-
nyítgatja, hogy a tudomány csődbe jutott. A természet-
tudományok a világ, az élet, az ember eredetének meg-
fejtését ígérték. Nem váltották be szavukat. Az »eredet« 
kérdése ma is rejtély, a mysteriumok nincsenek megfejtve; 
sőt a nyelv, a társadalom, az erkölcs, a vallás eredetének 
kérdései sincsenek megoldva. Vissza tehát a vallás, a 
keresztyénség s különösen a kath. egyház dogmáihoz. »A 
tudomány elvesztette varázsát, a vallás visszahódította a 
magáénak egy részét«. Ezt írja Brunetiére. Bodnár erre 
válaszol a Levélben. A Br. említette csődből való kimene-
külésre nem a valláshoz való visszatérést, hanem az ő 
(a Bodnár) »fölfedezéséhez* való csatlakozást ajánlja. Bod-
nár fölfedezése pedig abban áll, hogy a haladás törvényéül 
az »eszmeerőt« veszi fel. Az eszme vezérel bennünket s 
ez az eszme kétféle: ideális és reális, s e kettőnek a harca 
teremti meg az ideal-realismus jelenségeit. Tudománynak 
és vallásnak egyaránt megvan a maga külön országa. 
— Az érdekes nyílt levél nagyon érdemes az olvasásra, 
bár mi azt tartjuk, Brunetiernek abban igaza van, hogy 
az igazság a keresztyénségben van, mert ez isteni kijelen-
tésen alapszik; tévedése csak az, hogy a keresztyénséget 
és az egyházat a romanizmussal azonosítja. 

** A »Magyar Tanférfiak és Tanítónők Ezred-
éves Albuma* című nagyszabású emlékmű ujabban meg-
jelent részei közül kiváló figyelmet érdemel a felső-lövői 
tanítóképezdén végzett egyének csoportja, kiket a képezde 
lelkes buzgóságú igazgatója. Ebenspanger ,í. oly sikeresen 
összecsoportosított, hogy alig maradt nehánv ki belőle. A 
lövői album tulajdonképen az intézet 50 éves jubileumára 
készül, mintegy 200 egyén fénynyomatú arcképét s rövid 
életrajzát tartalmazza s külön előfizetési ára 5 frt. A mil-
lenniumi nagy albumban mintegy 300 egyén arcképe 
jelent eddigelé meg. Ugyanennyi rendezés alatt van. Arc-
képeket az egész folyó évben elfogad a szerkesztőség, 
mely névre szóló felszólításokat küldöz széjjel s szívesen 
veszi, ha érdemes kartársakra figyelmeztetik. Új előfizetők 
a 9 frt előfizetést még mindig három részletben fizethetik 
be, egyet a jelentkezéskor, a másik kettőt szeptemberig. 
A mű valóban páratlan jelenség lesz a tanügyi világban, 
mert képes ezer tanférfiú arcképét és rövid életrajzát be-
fogadni. Minden megkeresés Békésre Vadav Józsefhez inté-
zendő. 

** A Franklin - Társulat könyvárleszáll ítása 
ügyében naponként mindenfelől kérdezősködések érkeznek 
ez intézethez az iránt, hogy mely határidőig marad ha-
tályban ez az árleszállítás ? A nevezett társulat most arról 
értesíti az irodalom-kedvelő közönséget, hogy »Rendkívüli 
könyvárleszállítása a bolti árak felére és harmadára* folyó 
évi február 28-án hatályát veszti, s így március elsejével 
kiadványai kivétel nélkül ismét csak a rendes bolti ára-
kon lesznek kaphatók. 



E G Y H Á Z . 

Könyves Tóth Mihály emléke. A puritán jellemű 
nagy pap meghagyta életében, hogy koporsójára koszorúk 
helyett csupán bibliáját helyezzék. Akaratát teljesítették 
is. Most a koszorúkra szánt összegeket azon alaphoz 
csatolják, melyet a megboldogult a debreceni egyház cél-
jaira tett. Idáig nagyobb összegeket küldöttek az alapra 
koszorú-váltság címén: a gyászoló család = 50 frt, a 
karcagi ev. ref. egyház = 50 frt, Kardos László = 20 frt, 
egy névtelen — 20 írt stb. A válságpénzek még mindig 
érkeznek s előreláthatólag tekintélyes alappá növik ki 
magukat s így tartják fenn az aranyszájú pap emlékét. 

A református ifjúsági egyesület igazgató választ-
mánya Szilassy Aladár elnöklete alatt Tóth József tan-
felügyelő, Szőts Farkas, Szabó Aladár, dr. Tóth Miklós, 
Hamar István, Székely József és Molnár János vál. tagok 
jelenlétében február 7-én a kisebb folyó ügyek elintézése 
mellett az egyesület három 25 —25 frtos ösztöndíját Faragó 
József technikus, Kristóf József bölcsész és Szeless József 
theologus egyesületi tagoknak ítélte oda. Az egyesület leg-
közelebbi munkaprogrammját pedig akként állapította 
meg, hogy az evangélikusok Deák-téri dísztermében február 
és március hónapokban tartani fog még egy-egy zene- és 
felolvasó-estélyt; ezenkívül a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület-
tel kezet fogva, március folyamában a reformátusok Lónyay-
utcai dísztermében rendezni fog négy »Bibliai estély«-t. 

A gyülekezetek köréből Bús András és neje, 
ujfazekas-varsándi lakosok, mintegy tízezer forint értékű 
vagyonukat az ujfazekas-varsándi evangélikus egyházra 
hagyták, azzal a kikötéssel, hogy a jövedelmek mindaddig 
a tőkéhez csatoltassanak, a míg a tőke jövedelme az 
összes egyházi tisztviselők fizetését nem fedezi. — A 
hódmezővásárhelyi ref. nőegylet mult évi működéséről nem 
sokára külön jelentés fog kiadatni. Az egyesület öt ke-
rületi és egy központi osztályra van felosztva, a melyek-
nél az összes bevétel 4801 frt 80 kr., a kiadás 2294 frt 
77 kr. volt. Maradvány 2507 frt 3 kr. Az egyesület a 
gyülekezetek szegényei és árvái gondozását tűzte ki célul, 
de e mellett a Kossuth-szoborra is gyűjtött. Az egyesület 
közgyűlése február 24-ikén fog megtartatni. 

A Lorántffy Zsuzsanna-egylet február hónapi 
összejövetelét 6-án tartotta Szilassy Aladárné elnöknő ven-
dégszerető házánál. Az összejövetelt Kenessey Béla rövid 
fohásza után az elnöknő nyitotta meg csmos beszéddel, 
bejelentette többek között azt is, hogy az egyesület alap-
szabályai a szokásos megerősítési záradékkal ellátva a 
belügyminisztériumtól visszaérkeztek. Azután az egyesület 
segélyezéseiről tétetett jelentés; többeket ruhával segélye-
zett, egy háromtagú árva családot ruhával, fűtőanyaggal 
és házbérrel (40 frt) mentett meg az elpusztulástól. Az 
egyesület két újabb alapítványt kapott: gr. Károlyi Tibor-
nétól 100 frtot az egylet általános céljaira és Szilassy 
Aládárnétól 300 frtot »Cseléd-otthon« alapjául. E jelen-
téseket köszönettel vették tudomásul a megjelent tagok. 
Majd dr. Szabó Aladár tartott hatásos bibliamagyarázatot 
Luk. 18: 1—8. alapján a hamis bíróról, minek végeztével 

Juhász Aladár zenetanár klasszikus zongorajátékában és 
Farkas János szép hegedűjátékában gyönyörködött a dí-
szes társaság. — A kik a keresztyén felebaráti szeretet-
nek barátjai. azoknak pártoló figyelmébe melegen ajánljuk 
e szépen fejlődő egyesületet! 

Tömeges áttérés van folyamatban Hosszuhetény 
Tolna vármegyei községben, hol mintegy 300 római kath. 
család indította meg a református egyházba való áttéré-
sét. A plébános azonban sem egyenként, sem tömegesen 
nem fogadja el a hetényiek jelentkezését, a jelentkezőket 
csendőrökkel dobatja ki. A pécsváradi ref. lelkész, kinek 
gyülekezetébe szándékoznak belépni a hetényiek, egyházi 
hatósága útján panaszt emelt a kultuszminisztériumnál a 
hosszúheténvi plébános erőszakoskodása ellen. — A jog-
védelem is helyes; de fődolog arról gondoskodni, hogy a 
pápa egyházával meghasonlott lelkek valóban a Krisztus 
egyházába jussanak, mert csak az ily áttérés üdvösséges 

A győri ág. h. ev. gyülekezet az új zsinati tör-
vények értelmében folyó hó 2-án tartott közgyűlésén res-
taurálta az egész tisztikart és presbyteriumot. A közgyű-
lésen gróf Laszberg Rudolf főispán és Isó Vince lelkész 
elnököltek. A gyülekezet felügyelőjévé Perlaky Elek királyi 
tanácsos, a szab. kir. városok zsinati képviselője és zsi-
nati háznagy választatott meg egyhangúlag. Első godnokká 
és egyúttal helyettes felügyelővé Schricker Mihály föld-
birtokos lett; második gondnok Ziegler János; gyáminté-
zeti elnök: Kiss Sándor; egyházi társelnök: Isó Vince; 
ügyész: Szendrői Sándor: pénztárnok: Sachs János; 
ellenőr : Gróf Endre; iskolaszéki elnök : dr. Beliczay Elek ; 
pénzügyi bizottsági elnök: Peregi Mihály; szegény- és 
árvaügyi bizottsági elnök: Peregi Imre: alapítvány-ügyi 
elnök: dr. Horváth Lajos. Ugyanekkor választatott 60 
presbyter. Az új tisztikar és presbyterium hivatalos be-
iktat asa nagy ünnepélyességgel f. hó 3-án történt meg. 
Alkalmi beszédet Isó Vince mondott. Isteni tisztelet után 
az új felügyelő nagy hatást keltett, tartalmas beszéddel 
foglalta el hivatalát. A templomban lefolyt ünnepély után 
a lelkészi és a tanítói kar tisztelgett a felügyelőnél. Az 
előkelő gyülekezet újonnan választott felügyelőjének műkö-
déséhez részünkről is szép reményeket fűzünk. Régi ároni 
család sarja, mely család nem egy püspököt és esperest 
adott a testvér egyháznak. Atyja is több mint 30 éven 
át volt épen a győri gyülekezet felügyelője s félszázadot 
meghaladó időn át presbytere. A nemes családi hagyo-
mányok vezessék s tegyék valóban világi papjává a gyü-
lekezetnek! A mint értesülünk, a gyülekezet tagjainak száma 
3500 s vagyona az alapítványokkal együtt mintegy 320.000 
forint. A beiktatási ünnepélyről, az ott tartott beszédek-
kel együtt emlék-könvv fog az árva-alap javára közrebo-
csáttatni. 

I S K O L A . 

A budapesti diák-asztal, az úgynevezett mensa 
academica intézményét már a jövő iskolai év kezdetén 
életbe akarják léptetni. Az emberbaráti célra eddig több 
mint húszezer forint gyűlt egybe és így a diák-asztal 
szereny formában már lehetséges. Az alapszabályokat 
már az egyetemi tanács is tárgyalta s jóváhagyás végett 
fölterjeszti a közoktatásügyi miniszternek. A diák-asztalt 
a bécsi hasonló intézmény mintájára rendezik be s élén 



egv egyetemi tanár fog állani. A felügyeletet pedig min-
dig a prorektor fogja gyakorolni. 

Iskolai aranykönyv. A szatmári ev. ref. főgim-
názium alapja javára Tisza István orsz. képviselő 1000 fo-
rintot, a nevezett középiskolának ösztöndíj alapul. Cseresz-
nyés Jenő 150 irtot, özv. Herczeg Ferencné 100 forintot 
adományozott, — A hódmezö-vásárhelyi ev. ref. főgim-
názium javára a békés-bánáti ev. ref. egyházmegye 300 
frtot és Hódmező-Vásárhely városa 200 frtot; a karcagi 
ev. ref. gimnázium részére az ottani ev. ref. egyháztanács 
45000 frtot, a gimnáziumi tanuló-ifjúság 120 frtot. a gim-
náziumi tanári kar 250 forintot, Faragó János gimná-
ziumi igazgató 100 forintot, Karcag városa 200 forintot 
és özvegy Fogarassy (íáborné 100 forintot adományoztak. 
Mindezek az adományok régebben tétettek. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a nevezetteknek a tanügy érde-
kében tanúsított ezen áldozatkészségökért a napokban el-
ismerő köszönetét nyilvánította. 

A debreceni főiskola akadémiáján február hó 
9-én történt a második félév ünnepélyes megnyitása. — 
Dr. Öreg János akad. igazgató intézett beszédet az ifjú-
sághoz s felolv astatta a törvénveket. Ezután kihirdették 
az évi pályázatok eredményét. Nyertesek lettek részint a 
különböző szaktudományi kérdésekre, részint szépirodalmi 
tételekre érkezett dolgozataikkal: Soltész Elemér 3. é. tb., 
Torday Sándor 2. é. jh., Losonczy Endre 4. th., Kúthy Zsolt 
2. th., Kótai Károly 4. jh., Király Péter 4. jh., Kiss Pál 2. jh., 
és Dóczy Emil 4. jh. Utóbbi egy költemény-pályázaton 
bárom művével vitte el a megosztott egész díjat. Meg-
említjük, hogy a hazai prot. tanintézetek közül egyedül 
Debrecenben van még évről-évre egy tudományos kérdés 
(Hatvani alap), melyre latinul kell a feleletet megadni. 
Ide vonatkozólag jövőre a következő egyháztörténeti kér-
dés tüzetett ki: »Vita Galli Huszár reformatoris ecclesiaruin 
in Hungaria descripta. merita eius litteraria enumerentur*. 

Joó István búcsúja a kollégiumtól. Joó István, 
debreceni ev. ref. tanítóképezdei igazgató, megválasztott 
gimnáziumi felügyelő február 1-én búcsúzott el a kollé-
giumtól, melyben több mint két évtizeden át működött. 
A búcsú-ünnepély a mily felemelő, ép oly megható volt. 
Megjelent Kiss Áron püspök is. A tanuló ifjúság érzelmeit 
Döme Sándor IV. éves képezdész, a gyakorló iskolai tanító-
karét Kállay István; a tanártársakét pedig Kovács Lajos 
tolmácsolta. Végül Kiss Áron püspök intézett a távozóhoz 
meleg beszédet. Joó István a bucsű-üdvözletekre meg-
indultan válaszolt. A tanítóképezdei igazgatóság vezeté-
sével, az illetékes tanárkar előterjesztésére, Kiss Áron 
püspök Kovács Lajost, ismert tankönyvírót bízta meg s 
úgy tudjuk, hogy ez ideiglenes megbízatást az egyház-
kerület megválasztása fogja követni. A tanítóképezdében 
egy vallás, történelem és földrajzi tanszékre hirdetnek 
páivázatot s a pályázóktól megkívánják úgy a lelkészi, 
mint a tanári qualificatiót. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Könyves Tóth Mihály temetése kálvinista egy-

szerűséggel ment végbe február 6-ikán Debrecenben. A 
koporsón csak fekete fályollal borított bibliája volt. ko-
szorú egy se. A kis templomban Zsigmond Sándor szo-
boszlói pap imát, Balogh Ferenc theologiai tanár pedig 
hatásos beszédet mondott. A szertartásnál egyenruhás 
öreg honvédek, sok ref. lelkész, a kollégiumi tanárok és 
ifjúság, néhány kath. pap s mintegy tízezer főnyi közön-
ség volt jelen. 

f Ch. Secrétan a bölcsészet volt tanára Lausane-
ban, élete 80-ik évében elhunyt. A keresztyén gondolkozók 
egyik kiváló alakja tünt le vele a munka mezejéről. 
Neuchatelben, később Lausanneban tanított s mind szava, 
mind tolla a legkiválóbbak közé tartozott. Apologeta volt, 
ki bölcsészeti alapot igyekezett vetni a vallásnak és az 
evangéliumi keresztyénségnek. Működésének már első felé-
ben »A szabadság bölcsészete«. »Vizsgálódások a módszer-
ről*, »Az ész és a keresztyénség* című francia angol 
műveivel európai hírnévre emelkedett. Jelentős fordulat 
állott be gondolkozásmódjában, midőn a hatvanas évek-
ben a darwinismus álláspontjára helyezkedett s ennek »ki-
fejlés* tanát a philosophiára és theologiára alkalmazta, 
így pl. a darwinismus következményeként vitatta, hogy a 
természetinek és természetfelettinek régi ellentéte megszün-
tetendő ; hogy Krisztus személyében az isteni elem tisztán 
erkölcsi értelemben veendő stb. E merész koncessiók dacára 
mindvégig pozitív keresztyén maradt a philosopbiája, maga 
pedig lelkes és meggyőző védője volt az élet szellemi 
eredetének az anyagi eredetet vitató materializmussal 
szemben. >Művelődés és hit* című munkája hatalmas 
apologiája a vallásnak és a keresztyénségnek. Mint tanár 
kitűnő előadó, mint író remek styliszta, mint ember impo-
záns alak volt, ki mikor a francia »Institut«-ben. mely-
nek levelező tagja volt, előadást tartott, hallgatóságát a 
szó teljes értelmében elbájolta. 

f Th. Kliefoth a mecklenburgi egyházi főtanács 
nyugalmazott elnöke s az általános luth. lelkészi értekezlet 
elnöke. 86 éves korában Schwerinben elhunyt. A német-
országi konfesszionális lutheranizmusnak hitszilárdság tekin-
tetében egyik elsőrendű nagysága volt. Irodalmilag is mű-
ködött, de tevékenységének súlypontja az egyházkormány-
zatra esett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A vallás behurcolása a politikába a legújabb 

időben nagyon szokásba jött. A legújabb keletű a néppárt, 
ezt a klerikális-feudális habarék hozta divatba. Addig, míg 
a klerikális izgatás nem ütötte föl a fejét, sehol sem 
kérdezték a jelöltek és a választók vallását. Az úgvnev. 
katholikus nagygyűléseken proklamálták azt az elvet, hogy 
csak »megbízható katholikusokra« szabad szavazni a kép-
viselői, törvényhatósági és községi választásoknál. Tették 
ezt azzal a számítással, hogy számbeli többségük által a 
többi egyházak híveit, első sorban a protestánsokat., le-
igázhatják. De a protestánsok hamar átláttak a szitán, a 
ravasz fondorlattal csinált kelepcébe nem mennek bele. 
Mindenfelé tömören sorakoznak a néppárt ellen'. S ez ter-
mészetes is. A maga szolgaságát senki sem szavazhatja, 
meg. Aztán ez az állásfoglalás természetes védekezés a 
felekezeti politikának az állami politikába való behurcolása 
ellen. Ép ezért tisztelettel figyelmeztetjük a »Religió«-t. és 
elvtársait, kik a protestánsokat e miatt elfogultsággal, vak-
sággal stb. vádolják, ítéljék meg nyugodtabban a helyze-
tet. ne kívánják a protestánsoktól, hogy ellenségeik által 
szótlanul engedjék magukat leigáztatni. Mi nem kezdtük, 
nem is folytatjuk a vallásháborút, de a jogos védelemtől 
ellenségeink kedveért teljességgel nem mondunk le. 

* Az állami anyakönyvek életbeléptetése ügyé-
ben Perczel, Dezső belügyminiszter megtette az első intéz-



kedéseket. Két rendeletet intézett valamennyi vármegye 
közigazgatási bizottságához. Az első rendelet azt kivánja. 
hogy a közigazgatási bizottság március 31-ig terjeszszen 
a miniszter elé javaslatot a vármegye területének anya-
könyvi kerületekre való beosztása, valamint az anyakönyvi 
kerületek elnevezésének és székhelyének meghatározása 
iránt. Városok kivétel nélkül, nagyközségek többnyire egy 
kerületet alkotnak, közel fekvő kis községekből csoporto-
sítva alakítandók az anyakönyvi kerületek. — A másik 
rendelet azt kivánja, hogy a közigazgatási bizottság hozza 
javaslatba az állami anyakönyvvesetöket és (a hol erre szük-
ség van) a helyettesüket. Anyakönyvvezetőkül és helyettese-
kül a törvény értelmében első sorban a községi elöljárók, a 
hol a székhely egyszersmind a szolgabíró székhelye, a járási 
szolgabíró hozandó javaslatba. Ha ilyen alkalmas ember 
nincs a tiszti kötelékben, törvényszabta kvalifikációval ren-
delkező más ember javaslandó. A tanítókról expressis ver-
bis nincs szó. Az anyakönyvvezetőnek az állam nyelvét 
írásban és szóban bírnia kell. közbecsülésben álló ember-
nek kell lennie. A tiszteletdíjak csak kivételesen és később 
állapíttatnak meg. 

* Az ausztriai német egyetemek népessége a 
mult iskolai év második felében következő volt. Volt ösz-
szesen 9009 hallgató és 738 rendes és magántanár. A 
theologiai fakultásokon 686, a jogi karokon 3482, az or-
vosin 3740, a bölcsészetin 1107 volt a hallgatók száma. 
Bécsben 5308, Grácban 1426, Prágában 1105, Inns-
bruckban 864, Cernovitzban 306 az egyetemi hallgatók 
száma. A műegyetemeken 77 tanár és 1775 hallgató volt, 
kik közül Bécsre 1107, Prágára 253, Brünnre 217 és 
Grácra 198 esik. 

* Czinke István úrnak. Összetorlódott hivatalos 
teendőim csak a napokban adtak időt, hogy lapjaimat 
tüzetesen végig olvashassam és így kissé elkésve jutott 
tudomásomra azon nyájaskodás, melyet Czinke István úr 
e lap 4-ik számában megjelent cikkében részemre is ki-
juttatni szíves volt. Tárgyilagos bírálattól soha nem fáztam 
— a nyilvánosság elé lépni merő embernek erre készen 
kellvén lennie; de már azt a jellemzést, melyet Cz. úr 
egy régi dolgozatomra odadobni jónak látott, minden meg-
jegyzés nélkül nem hagyhatom. Három pont az, miben 
válaszomat összevonom: 1. Ijesztő példának állítja oda 
Cz. úr az én bibhamagyarázati modoromat. Nem tudom 
olvasta-e e magyarázatokat egészben Cz. ú r? de alig 
olvashatta, mert akkor tudnia kellene, hogy e magyará-
zatok nem enyimek, hanem a német irodalomban nem 
épen rossz nevű Seileré-i és a magyarban elég tisztességes 
Herepeié-i. 2. Arról nem tehetek, ha az irodalmi előkelőség-
nek nevezett Garzó, csecsemőkorát élő vállalatától, ilyen 
dolgozatokkal akarta a különben is tartózkodó magyar kö-
zönséget elijeszteni. A dolgozatok közlése alig mutatja azt, 
hogy az a feldicsért ember Cz. úrral legalább abban az idő-
ben egy véleményen lett volna. Most azonban már jöhetett 
ő is más véleményre, mert csalhatatlanul ki van mutatva, 
hogy Kórén szőrszálhasogatásai és az én üres dolgoza-
taim nem csekély okai voltak derék vállalata pangásának. 
3. Ismertem egy papot, ki környezete előtt gyakran nyilat-
kozott úgy, hogy a magyar irodalomban alig-alig jelenik 
meg egy-egy okos tisztességes prédikáció füzet, mire nem 
egyszer azt nyerte válaszul: mutassa meg tehát, milyen-
nek kell lenni az igazi prédikációnak és ő mutatott is 
dolgozatai között több ilyen szép és épületes keresztyén 

prédikációt. Cz. úrnak azt felelem én is. Arra már meg-
tanított engem, milyennek nem kell lenni egy jó biblia-
magyarázatnak, ez nem is épen nagy sor; de ha a kri-
tikusok kritikusa mert lenni: mutassa meg most már azt, 
hogy milyennek kell tehát valóban lenni a jó bibliama-
gyarázatnak. Bocsássa nyilvánosság elé 12 évi munkál-
kodásának eredményét, hadd lássuk és ha jónak találjuk, 
hadd kövessük. Én és — azt hiszem — számos társam 
szívesen tanulunk nemcsak Seilertől, Ahlfeldtől, Geroktól, 
Szász Károly, Baksay stb.-től, de Czinke úrtól is. Lássuk 
tehát, a minta bibliamagyarázatokat, vájjon nem Czinke 
úr-e az, a kit e munkatéren régóta várunk ?! ? Tengőd. 
1895. február 7-én. Bocsor Lajos. 

A D A K O Z Á S . 
A Nagypénteki ref. társaságiba, mely az elzüllött 

gyermekek részére Budán »Otthont« alapítá, beléptek: 
alapító tagul 50 frttal: dr. Darabanth Jánosné Vinga 
és báró Podmaniczky Gézáné K.-Kartal; rendes tagul 
10 frttal: özv. Benárt Lajosné, özv. K. Faragó Józsefné 
N,-Kőrös, Jámbor Gyula, Laky Kálmán, Lónyay Flóra 
Vác, Pósa Béla Alsó-Pél, dr. Rozgonyi Sándor, Sarudy 
János Uj-Pest. Szathmári Lajos Vinga. Szűk Ödönné Királv-
Helmecz, Slurmán György, Vásárhelyi József és Zoltán 
József; pártoló tagul: Becker József, Mátyás Gábor és 
Perényi Dénes. Adományoztak: dr. Bernát István, Csánki 
Jánosné, Nvuka Juliánná R.-Palota és Kásztory Mihály 
Hodony 5—5 frt, dr. Hamary Béla 4 frt 50 kr, Takách 
László 4 frt 50 kr., t.-szt.-miklósi konlirm. lelkész Kutas 
Bálint 3 frt 4 kr., ó-budai ref. lelkész Mészáros Sámuel. 
Dely Zsigmond, Kasics Péter és Lévay Lajos Sárkeresztúr 
2—2 frt, özvegy Bárányi Péterné 1 frt 50 kr., özv. Barsi 
Józsefné, Bereczky János Bölcske, Csáky István és dr. Geszti 
Ármin Vinga, özvegy Petrok Mihályné, Scháffer József, 
K. Tóth János H.-Böszörmény és t.-szt-miklósi nő 1 — 1 frt. 
Emilia, Franciska, Lindenbach Samu Szt.-Benedek és Vitéz 
János Senye 50—50 kr., Blau Borbála 30 kr., Csepregi 
János s.-kiliti 20 kr. Budapesten 1895-ik évi február 4-én 
Szöts Alhert, pénztárnok. 

P á l y á z a t . 
A nagyszalontai evang. ref. egyházmegyében levő 

gyantai ev. ref. egyház lelkészi állomása, lemondás folytán 
megüresedvén: arra ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás javadalma egyházhatósági ér-
tékelés szerint: 1000 frt o. é.; úgy hogy ezen egyház, a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerületben ll-ik osztályú. 

Megválasztott lelkész, az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek jogos és kötelezett tagja lesz; s mint ilyen, 
hivataloskodása első évének folyamán, kegyeleti általányul 
420 frtot köteles fizetni az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézet pénztárába, s állomását f . é. április 25-ikén fog-
lalja el. 

Pályázni kívánók, minősítvényöket, pályázati kérvé-
nyök kapcsában f. é. március 8-ikáig Széli Kálmán espe-
reshez N.-Szalontára küldjék be. 

Debrecen, 1895. február 8. 
Kiss Áron, 

püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPE8TKN. 



Szerkesztőség : 
IX. kerillet, Pipa-utca Ü3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
•iiadó-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Fé lévre : 4 frt 50 kr; egész évre : O fr: 

Egyes szám ára HO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Belmissziói teendőink az új törvények ki-
hirdettetése s életbelépte után. 

Ha széjjel nézünk hazánkon kívül a művelt 
nyugatnak főként protestáns országain s vizsgál-
juk ott az egyházi és vallásos életnek legkülön-
bözőbb nyilatkozatait : óriási, sok helyütt leír-
hatlanul gazdag tevékenységet találunk ott a 
belmisszió, századunk ezen áldásos nagy mun-
kásságának területén. 

Sokkal többet tárgyalta ezen becses lap az 
utolsó évtizedekben a belmisszió kérdéseit, mint-
semhogy szükséges volna itt ennek meghatáro-
zásával, lényege körülírásával részletesen foglal-
koznom. Azért röviden csak annyit mondok el, 
hogy a belmisszió egyházias, vallásos szellemű 
munkáját keresztyén férfiak és nők, többnyire a 
hivatalos egyházon kívül, de mindig ennek érde-
kében, javára és támogatására, azok között foly-
tatják, kik keresztyéneknek születtek s meg-
kereszteltettek ugyan, de vagy anyagi nyomoruk, 
vagy szellemök képzetlensége, vagy lelki életök 
igényeinek fejletlen volta miatt távol állanak a 
keresztyénség lelkétől, mint a melytől vagy el-
idegenedtek, vagy a melyet soha nem is ismertek. 

A belmissziót tehát a külföldön többnyire 
a hivatalos egyházon kívül, sokszor óriási appa-
rátussal működő egyletek folytatják. 

Hazai magyar evangélikus reformált egyhá-
zunk az ujabb időkben, több kedvező jelből lát-
hatólag, kezd érdeklődni a belmisszió iránt. Ki-
kigyúl pusztaságunkon több helyen a szelid 
pásztortűz, hogy világosságot vessen egy-egy 
kicsiny területre. És ha aztán újra ellobban itt-
ott a fénysugár, más helyen látjuk azt ismét 
felgyúlni. 

De hát mi mindez a tenger-pusztaság ki-
etlenében ? ! 

Nálunk a belmissziót, bizonyára még jó ideig, 
vagy talán mindig is, csak a hivatalos egyház 
keretein belől lehet folytatnunk. 

És ez nem baj, sőt körülményeink között 
kívánatos is lehet. 

Kívánatos lehet az, hogy egyházunk hivata-
los szolgái, magok a lelkészek fogják meg az eke 
szarvát, s szántogassák a parlagon heverő földe-
ket, hogy hozzanak azok termő magvakat Isten 
országának. 

Adja meg azonban erre az első hathatós 
lökést, a lelkeket tet tre szólító felhívást, legfel-
sőbb organumai útján maga a hivatalos egyház. 

Mert bizony a változandó viszonyok között 
elsőrendű teendőnk lesz erősíteni a hozzánk tar-
tozó hivek lelkeit, hogy, mint oldott kéve szálai, 
szét ne hulljunk a mind erősebbé váló ellen-
hatás, a hideg szelek emésztő fuvallatára. 

Ha élni akarunk, egyházunknak belmissziói 
egyházzá kell átalakulnia, lelkészeinknek a bel-
misszió elsőrangú munkásaivá, vezérlő leikeivé 
kell lenniök. Nagy Konstantin égő keresztje új ra 
megjelenik égboltozatunkon, de ma az »ebben 
győzni« szavak a kereszt evangéliumának sze-
relmét hirdető belmisszió jelvényében lesznek 
olvashatók. 

Nem puszta szavak, nem semmis frázis ez. 
Én ismerem, mert saját szemeimmel láttam, lel-
kem ifjúi hevével tanulmányoztam annak idején 
a külföld országaiban a belmisszió áldásos tevé-
kenységét, tapasztaltam annak lélekemelő hatá-
sát, s itthon tizenhét év óta foglalkozom e kér-
désekkel, beszélek, írok, tanítok róluk, s tiszántúli 
egyházkerületünkben több ifjú lelkész atyánkfia 
működéséhez végre is én adtam meg az első 
lökést. 

El akartam ezeket mondani, mert sohasem 
szerettem képzelgő idealistának látszani, sem az 
álkegyeskedés ruhájába nem szoktam öltözni, a 
komoly dolgot azonban nagyon komolyan sze-
retem venni. 

Alakuljon át tehát egyházunk belmissziói 
egyházzá, még pedig olyan értelemben, hogy 



minden ha ta lmában álló eszközzel támogassa a 
belmisszió ügyeit. 

És egyházunk, a hivatalos egyház, e r re nézve 
legutóbbi zsinatán igen helyes úton indult el. 
Csak legyen aztán ereje és erélye sürgetni az 
általa hozott törvények életbeléptetését , s meg-
követelni lelkészeinktől, ál talában egyházi ható-
ságainktól, hogy fogjanak a munkához minél 
előbb, s azután ne csüggedjenek el abban, buz-
dítsa őket a siker, mely ezen a téren, több vagy 
kevesebb számú embernél , de valamilyen mér-
tékben okvetetlenül fog mutatkozni . 

Mielőtt azonban továbbmennénk fejtegeté-
sünkben, jegyezzük meg jó előre, hogy a lelkész-
nek belmissziói munkálkodása rendkívül közel 
esik az ő lelkipásztori munkálkodásához, sőt 
attól sok esetben alig különböztethető meg ; to-
vábbá, hogy a legkülönbözőbb emberbará t i intéz-
mények édes testvérei a belmissziónak. A puszta 
human i t á s azonban főként a külső nyomor meg-
szünte tésére irányul, míg a belmisszió a külső 
nyomor megszünte tése mellett a lélek megmen-
tését tűzi ki főcéljául. 

És ha már az egyház veszi kezébe az ember-
baráti , a felebarát i művek lé tes í tésé t : természe-
tes, hogy ő ezt keresztyén-vallásos szempontból 
végezi, s így az ő kezében a humani tás mun-
kája lé lekmentő belmissziói munkává magasz-
tosul föl. 

Magyar ev. reformál t hivatalos egyházunk, 
legutóbbi zsinatán letette az alapot arra , hogy 
egyházunk belmissziói egyházzá legyen, mikor 
ú jabb egyházi törvénykönyvünk második részé-
nek negyedik fejezetében, a 98—100 . §-okban 
felállította ós szervezte szegények és árvák 
gondnokai hivatalát. 

Gyönyörű belmissziói munka, nagy ós nemes 
hivatás az egyházban evezetni a szegények és árvák 
segélyezését s felügyelni az ev. ref. vallású iskola-
kötelezett árvák iskoláztatására, erkölcsi és vallásos 
neveltetésére. A szegények és árvák létszámáról, szük-
ségleteiről s a segélyezés módjáról időről-időrekülö-
nösen az iskolai év kezdetén az árvák iskoláztatásáról 
a presbyteriumnak jelenteni, egyházlátogatás alkalmá-
val az esperesnek vagy helyettesének a szegények és 
árvák ügyeiről felvilágosító adatokat szolgáltatni, 
i smé te l jük : gyönyörű belmissziói munka, nagy 
és nemes hivatás az egyházban ! 

E tisztet kisebb egyházakban az egyház-
községi gondnok is te l jes í thet i ; nagyobb egy-
házakban a presbyter ium külön szegények és árvák 
gondnokát választ, de a hol — bármelyik egyház-
ban is — a lelkész önként vállalkozik e tiszt 
végezésére, ő is megbízható azzal. 

Nézetem szerint a lelkésznek mindig, min-
denüt t és minden esetben föl kell ügyelnie egy-

házközsége szegényeinek és árváinak gondozására, 
s ha akár az egyházközségi, akár külön gondnok 
vezeti is azok ügyeit, neki kell ott az i rányadó 
szerepet vinnie, neki kell a szegények főtámaszá-
nak, az árvák atyjának lennie, mellettök állván 
mindenkoron az evangélium szükségét enyhítő, 
vigasztalást nyújtó szelíd szavaival. 

Szegények és árvák mindig lesznek közöt-
tünk. De szükséges, hogy mi meg siessünk azok-
nak támogatására , megmentésére . 

Nagy és fontos feladata ez egyházunknak. 
Sürgesse meg egyházi főhatóságunk az egy-

házkerüle tek út ján minden egyházközségünkben 
ezen gondnoki hivatal felállítását, illetőleg előbb 
kellő szabályrendeletek készítését. Azután az 
esperes u rak tegyék lelkiismeretök legkomolyabb 
dolgává egyházlátogatásaik alkalmával u tána nézni, 
hogy miként teljesítik egyházközségeink ezen ő 
szent kötelességüket. És a hol azt találják, hogy 
a szegények és árvák gondozását elhanyagolják, 
tegyék ott felelőssé első sorban mindig a lel-
készt, mert hiszen a nyáj elesett, vagy elveszéssel 
fenyegetett bárányairól gondoskodni első sorban 
— ezt senki kétségbe nem vonhat ja — az ő 
feladata. 

Egy angol püspökről olvastam egyszer, hogy 
egyházmegyéje területén mindenüt t kötelezővé 
tette, ha jól emlékszem, a gyermekházak felállí-
tását. Egyházlátogatásai alkalmával aztán minden 
lelkésztől megkérdezte : van-e már egyházközsé-
gében gye rmekmenhe ly? Ha tagadó volt a válasz, 
második kérdése ez v o l t : ós miér t n incs? Ezt 
aztán éveken át tar tó következetességgel acldig 
ismételte, míg egyházmegyéje minden egyház-
községében igenlő választ nyert. 

Nagyon jól tudom ón, hogy egy magyar 
re formátus esperes hivatali ha ta lma nem ér föl 
egy anglikán püspök parancsoló tekinté lyével ; 
azt sem kell nekem magyarázgatni , hogy nálunk, 
anyagi szegénységünknél fogva, nem vihető ki 
mindaz, a mi a gazdag Angolországban lehet-
séges : de a felől is meg vagyok aztán győződve, 
hogy a törvény parancsoló tekintélyére támasz-
kodó magyar re fo rmátus esperes is igen sokat 
tehet ott, hol az ő szava mellett a hit, az ember-
szeretet szent érzelmei is fölemelik hangjokat . 

Alkalmazza ő is az angol püspök eljárását, 
mindig az adott körü lményekhez képest tevén 
ós tétetvén előre egy-egy lépést a nemes cél felé. 

Új egyházi törvénykönyvünknek a közneve-
lési és közoktatási szervezetről szóló III. főszakasza 
második részében ismét határozot t közeledést 
veszünk észre azon irány felé, mely egyházunk-
nak belmissziói egyházzá tótelét célozza. A ke-
resztyén felebaráti nevelő-intézetekről szóló rész — 
bát ran k imondhat juk — magasztos keresztyéni 



intentiójával, Krisztus lelkére valló fenkölt szel-
lemével ezen törvénykönyvnek határozot tan leg-
szebb, hogy úgy m o n d j a m : christologiai része. 

Milyen nemes, tiszta szellem leng át a 459. §. 
ezen bevezető szavain : 

„Az egyháznak kiváló feladata: keresztyéni 
szeretettel azoknak neveléséről és önfentartó mun-
kára való képesítéséről gondoskodni, a kik különben 
elhagyatottságuk, vagy szegénységök miatt, sem ma-
guk erejéből, sem hozzátartozóik segélyével, nem ne-
veltethetnek fel az egyháznak és a társadalomnak 
munkás tagjaivá." 

íme, egyházunkban a belmisszióvá magasz-
tosult felebaráti szeretet, a tiszta humani tás , a 
samar i t ánus érzelem nemes műveinek alapgon-
dolata ! 

Kimondja aztán ezen paragrafus , hogy 
a) mindkét nemű árva gyermekeknek neve-

lésére és okta tására árvaházak; 
b) az anyagilag és erkölcsileg elhagyatott , 

elveszésnek kitett, különben éptestű és ép-
elméjű gyermekek el látására és neveltetésére, — 
akár élnek szüleik, aká r nem — szeretetházak; 

c) ezen intézetekben s ál talában a diakonia 
munka te rén való szolgálatra, jó nevelést nyert 
1 5 — 3 0 éves ha jadonok s gyermekte len özvegyek 
evangéliumi elvek szerint való kiképezte tésére 
diakonissa-képzö intézetek állítanclók föl ; 

d) ju ta lomban részesí tendők azon tanítók, 
kik rendes hivatalos teendőik mellett a némák, 
vakok és hülyék taní tásával is s ikeresen foglal-
koznak, addig is, míg az egyetemes egyház ezen 
szerencsét lenek számára ápoló intézeteket állít-
ha tna fö l ; 

e) a községi, állami vagy idegen felekezeti 
in tézetekbe járó ev. ref. vallású gyermekek szem-
mel ta r tandók s vallásos okta tásukról gondos-
kodni, őket nyi lvántar tani s róluk az egyházláto-
gatás út ján az egyházmegyének jelentést tenni a 
helyi lelkésznek és presbyte r iumnak kötelessége. 

Az elsorolt intézeteket aztán feláll í thatják 
ós fen ta r tha t ják az egyes egyházközségek, egy-
házmegyék, egyházkerületek, sőt egyesek ós tár -
sulatok is úgy, hogy azokat az egyház ha tósága 
alá helyezik. 

Ha még ezekhez hozzáveszszük azt, hogy 
egyházunknak kötelessége gondoskodni a szét-
szórt csontoknak, a cliasporákban élő híveinek 
összeszedésóről, missziói egyházak létesítéséről, 
a mint ezen evangéliumi munká t legjobb ereje 
és tehetsége szerint az 1881/82. évi zsinat óta 
fokozott mór tékben folytatja is; hogy a biblia és 
vallásos-erkölcsi irányú, építő olvasmányok ter-
jesztésének munkájá t , melynek alapjai — Isten-
nek hála —- nálunk is meg vannak vetve, minden 
hata lmában levő erkölcsi ós anyagi eszközzel 

támogatnia s zükséges : körülbelül e lmondtunk 
mindent , a mit egyházunknak a belmisszió terü-
letén tennie kell. 

Boldog Isten, milyen nagy ós virágzó lenne 
ez a magyar re formátus egyház, mely, mint egy-
séges egész, a legnagyobb re formátus egyház 
egész az európai kontinensen, s egyik legnagyobb 
az egész föld te rü le tén : ha mellőzve a külmisszió-
nak tőle, szegénysége miatt úgy sem várható 
munkájá t , az elsorolt belmissziói művek ápolá-
sára szánná el magát. 

Az evangéliumi pásztor kimegy a pusztába, 
hogy megkeresse és a nyájba vigye az eltéve-
lyedett j u h o t ; az evangéliumi asszony pedig saját 
házában keresi az elveszett drakhmát , mígnem 
megtalál ja azt. 

E két evangéliumi kép gyönyörűen példázza 
a kül- es a belmisszió munkáját . 

Vegye föl egyházunk — jóidőre legalább — 
csak amaz evangéliumi asszony szerepót s míg 
ezzel hivatásának igazi magas la tá ra emelkedik, 
egyszersmind híveit is meg fogja menteni, tar-
tani saját magának. 

Es hogy mindezen munkák létesítésében, 
kivitelében lelkészeinknek kell előljárniok, azt 
mondanunk is fölösleges. 

Ne féljenek : kapnak munkatá rsaka t . A hit-
buzgó, a lelki ismeretes munka, a jó pé ldaadás 
te t t re .-szokta buzdítani az egyház ügyei i ránt 
különben is érdeklődő hiveket s fölébreszti az 
érdeklődóst a közönyösökben, melegekké teszi 
tehát a lágymelegeket s megszégyeníti a hitet-
leneket. 

Kell-e mondanom, hogy az idők jelei erősen 
parancsoló szóval hívják egyházunkat s lelké-
szeinket ezen munkák mielőbbi megkezdésére? ! 

Bizony már az ú j meglevő s még jöhető 
egyházpolitikai törvények életbelépte előtt hozzá 
kell lá tnunk egyházunk szellemének a mondot-
tak szellemében való reformálásához. 

Kezdjük meg azzal, a mi kezünknél van, a 
mivel minden különös és nagy m u n k a nélkül 
megkezdhet jük : szedjük össze mindenekelőt t sze-
gényeinket és árváinkat , állítsuk föl ezek szá-
mára az őket őrző, ápoló gondnoki h iva ta l t ; 
fogadjuk szívesen körünkben a bibliát ós vallásos 
i ratokat ter jesztő igénytelen ügynököket s ajánl-
juk ezek munká já t híveinknek buzgó szeretetébe, 
anyagi pártfogásába. 

Már ezzel megindí tot tuk egyházunkban a 
belmisszió munkájá t . 

És aztán a közöttünk levő kicsinyeket, sze-
gényeket , hitben ingadozókat nem fogja mái-
teljesen készületlenül érni a v ihar szele, mely 
bizony e nélkül sokakat lesodorhat hajónkról 
abba a mélységes, abba a feneketlen tengerbe, 
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melynek neve általában hitetlenség, vagy hitha-
gyás, az egyházra nézve pedig lelki halál, mely-
nek le tharg ikus á lmába csak a lelkiismeretlen-
ség engedi sülyeclni az élni vagy megállani nem 
tudó gyönge lelkeket. 

Debrecen. Csiky Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Középiskoláink az 1893/94. iskolai évben. 
A miniszter XXIII. jelentése alapján. 

A lefolyt tanévben 3230 tanár és tanító működött 
középiskoláinkban. Három év előtt 146-al kevesebb volt. 

Ezek közül rendes tanár 1788, három éve volt 1687. 
helyettes tanár 325. három éve volt 293, összesen 2113. 

A többi részint vallástanár, részint pedig rendkívüli 
tárgyak tanítója. 

Három év alatt a rendes tanárok száma 6°/0-al, a 
helyettes tanárok száma 19,9°/0-al emelkedett. Száz rendes 
tanárra 18 helyettes tanár jut. Ausztriában még kedve-
zőtlenebb az arány, mert ott 100 rendes tanárra 30 he-
lyettes jut, sőt Galíciában 58. 

Poroszországban az alsó három osztályban elemi 
iskolai tanítók is tanítanak realiákat. Nem vezet-e minket 
is a sokat és pedig nem ok nélkül emlegetett tanárhiány 
oda, hogy az alsóbb osztályokban polgári iskolai képesí-
téssel bíró tanárokat alkalmazzunk ? 

A tanárok száma folytonosan emelkedik, de még 
sem oly gyorsan, mint a tanulóké. Ma 1000 tanulóra 
44 tanár jut, holott három évvel ezelőtt 46, hat évvel 
előbb 50 jutott. Mily kedvezőtlen arány ez Ausztriának 52, 
Poroszországnak 67 arányszáma mellett. 

Nézzük, hány tanár van a protestáns középiskolák-
ban. a vallást és a rendkívüli tárgyakat tanítókon kívül: 
ág. ev. középiskolákban 216 rendes és 33 helyettes tanár, 
ev. ref. középiskolákban 235 rendes és 48 helyettes ta-
nár, unitárius középiskolákban 16 rendes és 3 helyettes 
tanár, összesen 467 rendes és 84 helyettes tanár. 

A 467 rendes tanár közül 210 állami okleveles, 
114 felekezeti okleveles, 134 törvény által elismert, 9 sem 
okleveles, sem el nem ismert tanár volt. A 84 helyettes 
tanár közül 17 okleveles, 67 nem okleveles volt. 

Általában az összes középiskolákat tekintve, az ál-
lami okleveles rendes tanárok száma folytonosan emelke-
dik, úgy hogy míg 1889-ben 1087 volt, addig ma már 1321. 

A helyettes tanárok között mindig több és több lesz 
az oklevél nélküli, különösen a szerzetes iskolákban, de 
a protestánsoknál is. 

Három év előtt még csak 175 helyettes tanár mű-
ködött oklevél nélkül; ma már 253. 

Ez a tanárhiánynak természetes folyománya. Hiszen 
ma már maga a kormány is kénytelen olyan tanárokat 
alkalmazni, a kik oklevelüket még nem szerezték meg. 

És a legközelebbi jövőben még nincs is kilátás arra. 
hogy ezen a bajon segítni lehessen. 

Négy év előtt 31, három év előtt 44, két év előtt 
70 és tavaly 62 oklevelet állítottak ki. 

A 2000 tanárból évenkint részint nyugalomba vonul, 
részint elhal minimum 100. így már az évi deficit 38. 
Ezenkívül még tekintetbe kell vennünk az évenkint kelet-
kező új középiskolákat és párhuzamos osztályokat, melyek 

szintén igénybe vesznek körülbelül 20 új tanárt. így az 
évi hiány legalább 50—60-ra megy. 

Ez a hiány még fokozódik majd a következő évek-
ben, mikor egyszerre nyugalomba mennek azok, a kiket 
a 'hatvanas években oly tömegesen alkalmaztak az iskola-
fentartó testületek. Hozzájárul a felekezeti és községi taná-
rok nyugdíjintézete is, mely lehetővé teszi, hogy tagjai 
szintén 30 évi szolgálat után nyugalomba léphessenek. 

Némileg kedvezőbb kilátást nyújt az, hogy a buda-
pesti egyetemen a bölcsészek száma a most folyó iskolai 
félévben tekintélyesen emelkedett. 

A protestáns középiskolákban a viszonyok, épen az 
állami segélyezések hozzájárulásával kedvezőleg alakulnak. 
Az állami okleveles tanárok száma ezekben három év 
alatt 42-vel emelkedett. 

Ma már több prot. középiskola majdnem olyan java-
dalmazást nyújt tanárainak, mint az állam s ha tekintetbe 
veszszük, hogy ezek az intézetek többnyire kisebb, tehát 
olcsóbb városokban vannak, reményleni lehet, hogy taná-
raik szívesen megmaradnak helyzetükben. 

Itt említsük fel, hogy a tanári fizetések átlaga igen 
szép emelkedést mutat fel az újabb időkben. 

A rendes tanárok átlagos jövedelme ma már 1540 fo-
rint, holott 1891-ben még csak 1396. 1888-ban 1339- és 
1885-ben 1278 frt volt. 

Az utolsó hat év alatt emelkedett a rendes tanári 
átlagos fizetés az állam rendelkezése alatt álló iskolákban 
1656 frtról, 1820 frtra, az állam vezetése alatt álló isko-
lákban 1204 frtról, 1350 frtra, az ág ev. iskolákban 
1059 frtról, 1380 frtra, az ev. ref. iskolákban 1.222 frtról 
1420 frtra. 

Az emelkedés legnagyobb volt az ág. ev.-oknál, azután 
az ev. ref.-oknál. 

A középiskolák majdnem mind saját épületeikben 
vannak elhelyezve és ebben a tekintetben is mindinkább 
megfelelnek a modern paedagogiai igényeknek. 

A helyiségek száma három év alatt 436-taI emel-
kedett s ma már 5423. 

A természettudományi oktatásra ma már csak két 
iskolában nincs külön helyiség, úgy mint a brassói kath, 
és a karcagi ref. gimnáziumokban. 

A rajztermek száma is gyorsan emelkedett, úgy hogy 
ma már csak 13 középiskolában hiányoznak. 

Kár, hogy e között a 13 között ott szerepel a buda-
pesti és segesvári evang. és a pápai, csurgói, miskolci, 
marmaros-szigeti, hódmező-vásárhelyi ref. és a székely-
keresztúri unit. gimn. is. 

A téli tornacsarnokok száma is hat év alatt 101-ről 
149-re emelkedett. 

A mely iskoláknak nincs külön tornahelyiségük, azok 
más iskolák tornacsarnokait használják. 

Nyári tornatér és üdülőhely többnyire mindenütt van. 
Sajnos, hogy még mindig vannak iskoláink, melyek-

ben semmi szabad tér sem áll rendelkezésre, a hol a 
tanulók az óraközöket tölthetnék. 

A tanszerek örvendetesen szaporodnak 
A természetrajzi szerek száma 3 év alatt 25.000-rel 

(2-2%-al) emelkedett. 
A természettani szerek 4000-el (7%-al) szaporodtak. 
Három év előtt még csak 115 iskolában volt törté-

neti és művészeti múzeumba való szemléltető eszköz, ma 
már 137-ben van. 

A testgyakorlás eszközeinek száma 30%-kal emel-
kedett, 

A tanári könyvtárakban 1.555,000 kötet van. A 
szaporodás hat év alatt 346.000 kötet. 



Az ifjúsági könyvtárakban 70,000 tankönyv és 256,000 
kötet ifjúsági olvasmány volt. Az ifjúsági olvasmányokban 
a szaporodás hat év alatt 60.000 kötet. 

A tanári könyvtárak köteteinek számából az ág. ev. 
középiskolákra esik 371.554: az ev. ref. iskolákra: 416,212: 
az unit. iskolákra: 46,367. 

Ifjúsági olvasmányokban felmutatnak az ág. evang. 
iskolák 51,764 kötetet, az ev. ref. iskolák 21,910 kötetet, 
az unit. iskolák 4394 kötetet. 

Általában igen örvendetes jelenség, hogy szertáraink 
és különösen könyvtáraink gazdagabbak, mint a legtöbb 
osztrák és porosz középiskolákban. 

Középiskoláink összes vagyona 28 millió forint; 
emelkedés három év alatt 2.636.000 forint. 

Ebből az épületek becsértéke 12 millió forint; itt 
az emelkedés három év alatt 10 8°/0-

Érdekes, hogy az 1883. XXX. §. megalkotása óta 
6 millió forint értékben emeltek iskolai épületeket. 

A 28V2 millió értékből esik az ág. ev. középisko-
lákra 3.702,894 frt, az ev. reformátusokra 9.099,132 frt, 
az unitáriusokra 214,763 frt. 

Ez természetesen nem egészen tiszta kép, mert az 
olyan alapítványokat, melyek több iskola fentartására szol-
gálnak, p. o. tanulmányi alap, szerzetes rendek vagyona, 
egyházközségek, kerületek vagyona, ide nem lehetett szá-
mítani. 

Talán érdekes lesz, ha a protestáns középiskolák 
közül az ellentét feltüntetése kedvéért ide írom néhány 
dúsgazdagnak és néhány Lázárnak vagyonát. 

Pozsonyi ev. 341,117 frt, kézsmárki ev. 539.256. 
aszódi ev. 43.511. brassói ev. 10.500 (?). sárospataki ref. 
855,000, debreceni ref. 914,207, nagyenyedi ref. 1.348,533, 
hajdúböszörményi ref. 41,686, gyönki ref. 61,195, kolozs-
vári unit. 97,853 frt. 

A középiskolák összes bruttó jövedelme 6.140.416 frt 
volt, vagyis 981,929 frttal több, mint három évvel ezelőtt. 

Az állampénztárból kaptak középiskoláink 1894-ben 
1.255.000 frtot. holott 1891-ben 988,000 frtot, 1888-ban 
830,000 frtot, 1885-ben 723.000 frtot, 1883-ban 596,000 
forintot. 

Az ösztöndíjak és segélyek összege 519,000 frt volt, 
180,000 frttal több, mint három évvel előbb. 

Az ág. ev. középiskolák bevétele volt 704,606 frt, 
ebből államsegély 42,000 frt, ev. reformátusoké 939,084 frt, 
ebből államsegély 103,890 frt. unitáriusoké 43,713, ebből 
államsegély 0. Ebből emelkedés három év alatt az ág. 
evangélikusoknál 30"2%, az ev. reformátusoknál 202°/0; 
az unitáriusoknál 8'6°/0. 

Egy-egy intézet fentartása átlag 30,000 frtba került, 
tehát 4095 frttal többe, mint három év előtt. 

Egy-egy osztály 4025 frtba. egy-egy tanuló 115 fo-
rintba került. 

Soroljuk fel ismét néhány prot. iskolának évi ki-
adását, de elhagyva az átmeneti kiadásokat: pozsonyi ev. 
39,267 frt, soproni 58,997 frt, aszódi ev. 6034 frt, sáros-i 
pataki ref. 38,700 frt, debreceni ref. 68,618 frt, gyönki 
ref. 5050 frt. nagyenvedi ref. 57.134 frt, kolozsvári unit. 
32,560 frt. 

Ezeket az adatokat soroltam fel a közoktatásügyi 
miniszter XXIII. jelentésének a középiskolákra vonatkozó 
szakaszából. Sok érdekes dolgot lehetett volna még fel-
említenünk, de ennyiből is láthatjuk, hogy középiskolai 
ügyünk gyors és folytonos fejlődésben van. 

Az iskolák készítik elő a jövendőt — édes remény 
szállja meg lelkünket az elolvasottak hatása alatt, hogy 
a jövendő Magyarország, épen a középiskolák hatása alatt 

műveltebb is, felvilágosultabb is lesz. mint a milyen a 
jelenlegi. 

Az a körülmény pedig, hogy protestáns egyházaink, 
melyek valaha oly messze elől jártak a középiskolák dol-
gában, ma is, a megváltozott és súlyosabbá lett körül-
mények dacára is megállják helyüket a nemes versenyben 
s nem maradnak hátul, ha előljártak hajdan — az nemes 
önérzetet adhat a jelenre és szép kilátást a jövendőre 
minden igaz protestáns embernek. 

Eperjes. Dr. Szigethi Lajos. 

Az »Eötvös-alap« érdekében. 
örvendetes módon szaporodik azok száma, a kik a 

magyar néptanítók e jótékony intézete iránt melegen érdek-
lődnek. A testvéri szeretet hatalma nyilvánul az »Eötvös-
alap« működésében: felekezeti különbség nélkül egyesíti 
hazánk s nemzetünk néptanítóit, hogy övéiken és kartár-
saikon segíthessenek az inség idején, hogy az árvákat és 
özvegyeket gyámolíthassák, a midőn azoknak segítőkézre 
van szükségük. Husz évi fennállása alatt 39,125 forintot 
nyújtott részint ösztöndíjak, részint segélyösszegek alak-
jában a hozzá folyamodóknak s ily módon 236 r. kath., 
132 ev. ref., 105 ág. ev., 13 gör. kath., 9 unit., 78 izr. 
vallású, összesen 573 tanítói család gondjait enyhítette s 
ezenfelül a »Tanítók orsz. árvaházá«-nak a költségeihez 
2474 frttal járult. Tőkésített vagyona 64,577 frt; ebből a 
»Tanítók Háza« alapjáé 12.408 frt; a »Kossuth-alap* tőkéje 
864 frt. 

Sajnosan tapasztaljuk azonban, hogy a szegény tanítói 
családok száma is évről-évre szaporodik s az Eötvös-alapot 
gyűjtő és kezelő orsz. tanítói bizottság félét sem elégítheti 
ki azoknak, kik hozzá ösztöndíj- avagy segélyért folya-
modnak. Ezért fordul évenkint a nagyközönség jószívű-
ségéhez ; ezért kereste meg ez évben is a budapesti szállo-
dások, vendéglősök és korcsmárosok ipartestületét, melynek 
tagjai a mult tanévben 20 vidéki tanító gyermekének adtak, 
a folyó tanévben pedig 37-nek adnak ingyen déli ebédet 
s ezzel lehetővé teszik, hogy e jelesen tanuló ifjak a buda-
pesti tudomány-egyetemeken, vagy más fő- és szakiskolákon 
elvégezvén tanulmányaikat, hazánknak kiváló polgáraivá 
legyenek. 

A székes-főváros ama polgárai, kik e nemes csele-
kedetük által is megmutatták, hogy egyesületünk céljait 
méltányolva, mindenkor készek a hazai népoktatásügy 
szerény munkásainak, a néptanítóknak érdemeit áldozat-
készséggel is megjutalmazni, csak növelték érdemeiket s 
megszerezték a tanítóság hálás tiszteletét. 

Mult évi bevételeink- s kiadásainkról a következő-
ket jelenthetjük. Befolyt 1 és 20 frtos tagsági díjakban 
1504 frt. Jordán Ferenc úr alapítványa 1000 frt. Tanító-
egyletek évi járulékai-, adományai- és gyűjtéseiből 1944 frt 
6 kr. Pénzintézetek adományaiból 382 frt. Perselyekből 
és az Eötvös-alapnak jövedelmező könyvek után 72 frt 4 kr. 
Közigazgatási hatóságok adományaiból 217 frt 21 kr.; a 
»Tanítók Háza* alapjára 925 frt 72 kr.; tőke-kamat fejé-
ben 2585 forint 15 kr. A nm. vallás és közoktatásügyi 
miniszter úr adománya 500 frt. Az 1894. évben tőkésí-
tett vagyon 2299 frt 30 kr. Pénztári egyenleg 1893. 
év végén 3117 frt 39 kr. összes bevétel 11,769 frt ti.~> Jer. 
Levonva ebből 9013 frt 48 kr. évi kiadást, a 2756 frt 
37 kr. évi tiszta jövedelemből a bizottság ösztöndíjakra 
és segélyekre fordít 2345 frtot; a magyarországi »Tanítók 
Háza* alapjához csatol 225 frtot; beteg tanítók menedék-
háza alapjára ad 110 frtot; a »Tanítók orsz. Árvaháza* 
alapjához ad 225 frtot. 



Az »Eötvös-alapot gyűjtő és kezelő országos bizott-
ság* az 1893. évben befolyt tiszta jövedelemből és a 
»Tanítók Háza* alapjának kamataiból néhány száz és 
több ötven forintos ösztöndíjat és segélyösszeget alkotott 
s arra pályázatot hirdet 

A folyamodványok Lakits Vendel egyesületi titkár-
hoz (Budapest, VI. ker. Érsek-utca 4. szám) legkésőbb 
f. é. július hó 10-ig küldendők be. 

Ugyancsak a fentnevezett bizottsághoz intézendők 
az Eötvös-alappal szoros kapcsolatban álló Bökk Szilárd, 
Rökk Pál, Zirzen Janka. Örley János, Léclerer Ábrahám. 
Gyertyánffy István, Jordán Ferenc és Péterfy Sándor-féle 
alapítványok 50—50 frtnyi jótéteményeinek elnyerése cél-
jából benyújtandó folyamodványok is. 

Ösztöndíjban és segélyben csak azon egyének része-
sülhetnek, a kik az »Eötvös-alap* rendes tagjaiul felvé-
tették magukat, kik az egy forintnyi tagsági évdíjat már 
legalább is öt ízben beszolgáltatták, vagy a kik a 20 frt 
örökös tagsági tőkét teljesen befizették; avagy a kik az 
elhunyt rendes tagoknak özvegyei vagy árvái.resetleg kenyér-
keresetre képtelen nyomorék utódai. Senki sem részesülhet 
az »Eötvös-alap« jótéteményében, a ki ahhoz az alap-
szabályokban előírt mértékben nem járult. Ez idő szerint, 
a kik már három ízben részesültek az alap jótéteményé-
ben, nem számíthatnak sem ösztöndíjra, sem segélyösz-
szegre. A tíyertvánffv István-féle alapítvány 50 frtos se-
gélyösszegért a folyamodványok — ajánlás végett — az 
»Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület* választmányá-
hoz intézendők. 

Midőn újból 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 részesülnek, 
arra buzdítani, hogy tanulmányaik befejezése után maj-
dan az élet küzdelmei között a jószívű emberbarátoktól 
élvezett jókat hálálják meg azon feladatoknak a hűséges 
teljesítése által, a melyek reájuk nemzeti életünk mezején 
várakoznak. 

Az »Eötvös-alap* orsz. tanítói egyesület nevében: 
Péterfy Sándor, Lakits Vendel, 

elnök. titkár. 

T Á R C A . 
Augustinus tanrendszere. 

14. Az egyház Isten országa e földön. Az isteni állam 
(ezer éves birodalom) és a földi állam viszonya. Erő-

szakos térítés. 
Az egyházat már régóta Isten orszagának nevezték, 

de csak Augustinus mutatta ki ezen elnevezés jogosult-
ságát a De civitate Dei munkájában, a melyen 14 évig 
dolgozott. Szerinte már a teremtés előtti idő óta két or-
szág áll egymással szemben — legalább ez az alapgon-
dolat manicbaeus-maradvány — tudniillik Istennek országa 
és az ördögnek országa. A kettőnek egymáshoz való vi-
szonyát a részben mythologiai történetük alapján, részben 
észszerűleg akarja megállapítani. Az angyalok, a kiket a 
változatlan egyszerű jó, azaz Isten teremtett (és nem 
nemzett, különben olyanok volnának mint a Fiú), nem 
maradtak meg mind Istennél, egy részök ö nszerete hő! 
elpártolt és megalapította az ördögök birodalmát. A bűn-
eset folytán ezen praeexistentialis ellentét a teremtett vi-
lágban is.megvalósult: a bűn, az önszeretet megalapí-
totta a földi várost, államot, az Isten iránt való szeretet 

vagy az isteni kegyelem a mennyeit. Kain várost épített 
s a földi államnak alapítását testvérgyilkossággal kezdette, 
csak úgy mint Róma alapítója. Ábel ellenben nem épített 
várost, mert nem a földet, hanem a mennyországot tekin-
tette hazájának. A két ország Krisztus megjelenése után 
is, a ki Isten országának tulajdonképeni megalapítója, 
együtt marad e földön, mert a pogányság legyőzése után 
az ördög haeresiseket támasztott. A világ végén Isten 
országa győz s a mennyei város örökké uralkodik Isten-
nel, a földi pedig az ördöggel örök kínokat szenved. 
A földi államot Augustinus, kinek kora még nem felejtette 
el a »10 nagy üldözést*, a római birodalomban látta meg-
testesülve. Az isteni államhoz általában Istennek nagysá-
gos cselekedeteit számítja, de mivel az Isten működése 
az egyházra szorítkozik, azért elvégre ez az isteni állam. 
Augustinus első sorban a szentek közösségére gondol, dé 
mivel e közösségnek sajátos külső ismertető jele nincs, 
az isteni állam általános képzete csakhamar átcsap a lát-
ható egyház massiv fogalmába. Hozzájárult, hogy ő, a ki 
a római birodalom »recsegését* hallotta és az egyház 
növekvő hatalmát látta, az apocalypsis megjósolta ezer-
éves birodalmat már saját korára vonatkoztatta. Az ős-
keresztvén chiliasmussal szakított, az ahhoz fűzött érzéki 
reményeken megütközött: Krisztusnak ezeréves uralma 
pünköstkor kezdődött. Krisztus pedig az egyház által ural-
kodik. A földi állam az isteni alá tartozik, nemcsak bűnös 
eredeténél, hanem épúgy feladatánál fogva, mert a meny-
nyei államnak javai nélkül maga sem állhat fenn. A földi 
állam célja ugyanis a földi boldogság, a melynek első 
föltétele, mivel minden szerencsétlenség a háborúból szár-
mazik. a földi béke. Ezt a keresztyének sem nélkülözhetik 
s azért ők is engedelmességgel tartoznak a földi államnak 
mindaddig, míg az igaz Vallást nem bántja és csak a 
földi békét akarja biztosítani. Azonban e béke nem lehet-
séges, ha igazságosság nincs, ez viszont el nem képzelhető, 
ha nem a szeretetből folyik, szeretet pedig csak az egy-
házban található. A mi az államban jó, azt az egyháztól 
veszi át, t. i. az igazságosságot. »Elhagyván az igazsá-
gosságot. mik mások az országok, mint nagy zsiványsá-
gok?« Az egyháznak amaz ajándéka nélkül az önszeretet 
és uralomvágy, az államnak e szülői, magát az államot 
is megsemmisítik. Ha tehát az állam tisztán csak a földi 
békét tartja szem előtt, akkor ezt sem éri el, mert igaz-
ságosság nélkül nem érheti el. Tehát csak úgy van jogo-
sultsága, ha jóltevőjét, az egyházat, elősegíti. Az egyház 
javára tett szolgálatok szentelik meg az állam fönnállását, 
és pedig nemcsak a pogány állam lételét. A keresztyén 
fejedelmek is hatalmukat csak úgy gyakorolhatják szentül, 
ha szent célokat szolgálnak vele. Augustinus nem caesaro-
papismusra gondol, hanem ellenkezőleg az állam, az egy-
ház utasításai szerint használja hatalmi eszközeit. Külö-
nösen az eretnekek és elszakadottak ellenében lépjen föl 
az állam kényszereszközeivel, nemcsak akkor, mikor a 
földi, külső békét megtörik, tehát tisztán az egyház érde-
kében. Az ily erőszak a visszahozottakat nem teszi ugyan 
hivőkké, de az egyháznak megóvja egységét, az elszaka-
dott számára pedig biztosítja az üdvözülés külső feltételét 
az egyházi tagságot. Kivéve a halálbüntetést — Optatus 
ezt is megengedettnek tartotta — az egyház minden egy-
házi vagy állami fegyelmi eszközt igénybe vehet. Augus-
tinus kezdetben a manichaeusok ellen vitázván, még nem 
akar tudni arról, hogy az eretnekeket erőszakkal kell té-
ríteni vagy elnyomni, a donatisták ellen folytatott küz-
delmében más meggyőződésre jutott, a büntetve javító 
szeretet és nem a tétlen kímélet a helyes eljárási elv. 
sőt haragja azon káromló hasonlatra ragadta, hogy ne 
kíméljük testvéreinket, mikor Isten saját fiát sem kímélte 



15. Augustinus ethikája: természet, tudomány, házas-
ság, tulajdonjog, szerzetesi élet. A teremtés célja. 

Az állam és az egyház viszonyát tehát Augustinus 
így állapítja meg: az állam, melynek eredete a bűn, célja 
pusztán földi, azaz véges s mint ilyen szorosan véve szin-
tén bűnös, csak akkor jogosult és ismerhető el, ha az 
egyház suprematiája aláadja magát. Ez a theokratikus, 
illetőleg, mivel Isten országa tulajdonképen a látható egy-
ház, ezen hierarchikus elmélet megfelel Augustinus újpla-
tonikus Istenfogalmának, melyben a metafizikai elem egy-
úttal az erkölcsi tartalom is. Isten a változatlan lét és 
egyúttal a legfőbb jó,; kívüle minden csak változó, tulaj-
donképen nem létező és nem jó. Azért Augustinus nem-
csak államtanában, hanem általában erkölcstanában nem 
juthatott el a világi dolgok viszonylag önálló értékének 
becsléséhez. Egész ethikáján végig vonul ez a világmellőző, 
akosmitikus jelleg. A teremtett világnak, az emberi élet 
nyilvánulásainak magukban véve semmi értékük sincs, 
mert változók és nem jók, csakis Isten országa, illetőleg 
az egyház szentelheti meg és adhat nekik ez által bizo-
nyos létjogot. A természetet s ennek kutatását, általában 
a tudományt nem sokra becsüli, de az egyházi vagy egy-
házias tudomány már értékes. A házasságnak csak az 
egyház adhat magasabb jelentőséget, azért azt szentséggé 
keli tenni. A tulajdonjog, akár a császárok emberi jogán, 
(Agustinus azt állítja) akár természeti jogon alapul, csak 
akkor értékes, ha az egyház javára lemondunk róla (ala-
mizsna, adományok). Istennek leginkább tetsző életre az 
adja magát, a ki lemond minden változóról és nem föl-
tétlenül jóról és a világtól visszavonultan keresi a legfőbb 
jónak, Istennek közösségét. A nőtlen és még inkább a 
szerzetesi élet a tökéletes földi életmód. A földi élet egyházi 
élet; az egyház mindenek felett áll, az egyén a maga 
tehetségeivel s hajlamaival háttérbe szorul, az egész világ 
Isten országába olvad, a világmindenség a legfőbb létnek 
összhangzatos kijelentése. S így végelemzésben a terem-
tésnek, az emberiség fejlődésének célja az isteni harmónia 
kijelentése. Az egyesnek magában véve nincs értéke, csak 
a mennyiben ezen kijelentésnek eszköze. így kapcsolódik 
Augustinus gondolatvilágába a praedestinatio merev tana, 
mely az ember eredeti állapotának, a bűnnek s a kegye-
lemnek tanain épül föl. 

16. A bűn és kegyelem tana: Tertullianus, Ambrosius. 
A reális szabadság. Az ember eredeti állapota. A bűn-
eset. Az eredendő' bűn. Ellentét a manichaeus és pela-

gianus tanokkal. 

Augustinus a bűn és kegyelem tanában a nyugati 
egyház gyakorlatának és tudományának továbbfejtője. Míg 
keleten a vallást a spekulatio tárgyává tették s a dogmát 
inkább vallásbölcsészetnek tekintették, addig nyugaton a 
vallás célja a szent élet s a dogma inkább vallástörvény. 
Azért a bűnösség érzete és gondolata itt sokkal élénkebb 
és a tanban is hova - tovább több tért foglal el. Már 
Tertullianus szól az eredetnek bűnéről, melynek büntetése 
a halál. Cyprianus és Ambrosius továbbfejtik a tant és bár 
elismerik a szabad akaratot, de ezt nemcsak mint választó 
szabadságot írják le, hanem kiemelik a kegyelem iránt 
való fogékonyságot, tehát Augustinus szabadságfogalmát 
készítik elő. Mert szerinte az igazi szabad akarat nem 
közönyös a jó és rossz iránt, hanem abban áll, hogy csak 
a jót teszi, hogy Isten szolgálatában áll és nem sinlődik 
a bűn bilincseiben. >Akkor leszünk igazán szabadok, a 
mikor Isten képez és teremt minket, nem hogy emberek 
legyünk, a mit már tett, hanem hogy jó emberek legyünk. 

a mit most kegyelmével tesz.« Ilyen szabadsága volt az 
első embernek a bűneset előtt. 

Ádámot az Isten jónak teremtette, nemcsak választó 
szabadsága volt, hanem igazi szabadsága volt, azaz akarata 
határozottan a jóra irányult, Isten külön kegyelemmel 
ajándékozta meg, a segítséggel (adjutorium), hogy a jóban 
megmaradhasson. Ádám tudott meg nem halni és tudott 
nem vétkezni (posse non peccare). Ez az adjutorium még 
nem tette őt tényleg jóvá (non posse peccare), hanem csak 
föltétele volt annak, hogy ne tudjon vétkezni. Ha meg-
maradt volna a jóban, teljesen elérte volna az igazi 
szabadságot (non posse peccare), nem halt volna meg 
és bűn nélkül nemzette volna gyermekeit. 

Azonban Ádámot gőgje és érzéki vágya bűnre vitte, 
elesett és bukása annál nagyobb volt, mennél könnyebben 
maradhatott volna meg a segítséggel Istennél. Az ember 
elhagyta az Istent s azért Isten elhagyta őt is. A lélek 
megfosztatott a jótól, tehát meghalt, elvesztette uralmát 
a test felett. Az önszeretet, mely a bűn volt, megmaradt 
mint a bűnnek büntetése; a test és lélek halála, első sor-
ban a testi kívánság (concupiscentia) ezek a bűneset 
következményei. 

A bűneset nemcsak Ádám testét-lelkét rontotta meg, 
hanem összes utódait. Mert Róm. 5, 12 szerint ő benne 
voltunk mindnyájan és mert minden ember Ádám bűnös 
testétől született. Ádám bűne mint eredendő bűn minden 
ember bűne. Augustinus, mivel nem határozott híve a 
traducianismusnak, azt hiszi, hogy a lélek a testben, 
mint megfertőzött edényben romlik meg. Az eredendő 
bűn tehát lényegileg a testben rejlik s a testi kívánság 
terjeszti. Az emberi természet annyira megromlott, hogy 
semmi jót sem tehet, a természeti ember erényei csak 
fénylő bűnök. A választó szabadság, a formális szabad 
akarat megvan ugyan, de ez mindig a rosszra határozza 
el magát. 

Augustinus a bűnről való ezen elméletét, miként a 
kegyelem tanát, csak a pelagianus vitában fejtette ki rész-
letesen, de elvileg már 400 előtt ezen állásponton volt, 
noha a manichaeusokkal szemben a természet jóságát s 
a szabad akaratot védte. Mind a két szélsőséget akarta 
kikerülni. A manichaeusok szerint az emberi természet, 
mint minden test gonosz anyag, az akarat világossági 
elem; Pelagius szerint az emberi természet Ádám esete 
után is jó, az akarat szabad s nem valamely eredendő 
bűn gátolja a jónak követelésében, hanem csak a bűn 
nem absolát általánosságából folyó bűnös szokás. Azért 
mondja Augustinus. hogy a természet nem maga a bűn, 
mégis bűnös. 

17. A praedestinatiói tan és gyökerei, viszonya a praes-
cientiához. Kikutathatatlan végzés. »Az ember állat*. 

Ellenállhatatlan kegyelem. Üdvbizonytalanság. 

Mivel minden ember bűnös, azért nincs, a ki kár-
hozatot nem érdemelne. Az egész emberiség egy massa 
perditionis; Augustinus az első, a ki Róm. 9, 21. az 
anyagot nem közömbösnek tartja, hanem határozottan a 
megromlott emberiségre érti. Ha ezen nagy kárhozati 
tömegből senki sem mentetnék meg, csak Isten igazsá-
gossága jelentetnék ki; ha minden ember, úgy csak 
Isten szeretete. Azért Isten némelyeket az üdvösségre vá-
lasztott ki, a többieket átengedte a kárhozatnak. Külö-
nösen itt tűnik ki. mennyire eszköze csak az ember az 
isteni harmónia kijelentésének. Mivel az Isten a legfőbb 
lét, azért a kijelentésnek minden isteni tulajdonságot össz-
hangzatosan kell feltüntetnie. Az egyesek nem jönnek 
számba, a mint hogy Augustinus szerint az elkárhozulók 
száma Isten akaratából sokkal nagyobb, mint az üdvö-



zülőké. Augustinust egyrészt az Isten mindenhatóságának 
merev bölcsészeti gondolata, másrészt az a tapasztalat 
vezette a praedestinatióra, hogy nem minden ember üd-
vözül. Ha ez így van, akkor Isten nem akarja, hogy min-
denek üdvözüljenek, különben üdvözülnének is. »01y sokan 
nem nyerik el az üdvösséget, nem mivel ők, hanem mivel 
Isten nem akarja*. Istennek ezen előre rendelése nem függ 
semmi mástól, mint pusztán akaratától. Nem is azért 
rendelkezett, mivel talán előre látta, kik hisznek majd 
vagy szereznek érdemeket, mert előre elrendelni Istennél 
annyit tesz, mint előre tudni azt, mit fog ő maga tenni. 
Hogy miért választotta ki épen azokat, a kiket kiválasztott, 
s miért nem másokat: az isteni titok, melybe ember nem 
láthat. Káromlás volna Istent kérdőre vonni vagy a ki-
választás ellen panaszkodni, mert szintoly joggal panasz-
kodhatnék az állat, miért nem teremtette Isten embernek; 
»és te ember vagy, hanem Istennél állat vagy*. Az ember 
a praedestinatio tanában csakugyan állat; a kiket Isten 
kiválasztott, azok okvetlenül üdvözülnek, mert kegyelme 
ellenállhatatlan s a nem akarókból akarókat teremt; a 
kiket nem választott ki, azok elkárhozulnak, ha akarná-
nak is üdvözülni. Senki sem tudja, hogy az emberek mely 
osztályához tartozik, a »bizonyosokhoz«-e, vagy a »töb-
biekhez*. Itt fölmerül az Isten kettős, titkos és kijelentett 
akaratáról való nézet. Mivel tehát ember nem választ-
hatja el a két osztályt, azért úgy kell tekinteni mindenkit, 
mintha kiválasztott volna. »Ránk tehát, a kik nem tudjuk, 
hogy melyik a békességnek fia, melyik nem, az tartozik, 
hogy semmiléle kivételt ne tegyünk és senkit el ne külö-
nítsünk, hanem azt kell akarnunk, hogy mindnyájan üdvö-
züljenek, a kiknek ezt a békességet hirdetjük«. Az elmé-
letet a gyakorlatra alkalmazni nem szabad, de hirdetni 
kell ezen tant, mert az embereket alázatosságra tanítja 
és mert a bizonytalanság félelme jó cselekedetekre ösztö-
kél. Jó cselekedetre azonban csak akkor képes az ember, 
ha a kegyelem birtokában van. így jutunk Augustinus 
kegyelem-tanára, a mely az egyháztannal és praedestinatio 
theoriájával szinte párhuzamosan halad s csak néhány 
ponton jut azokkal laza összefüggésbe. 

Sopron. Jciusz Vilmos. 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A zsidókhoz ir t levél kritikai és bibliai theologiai elemzése. 
Irta Erdlh József theol. tanár. 1894. Debrecen. V i + 170 1. Ára 
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Erdős József neve nem ismeretlen hazai theologiai 
szakirodalmunk terén. Ezelőtt négy évvel a római levél-
ről írt bibliai theologiai tanulmányát nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi szakemberek is figyelemre méltónak tar-
tották. Ez a körülmény indította szerzőt — saját szavai 
szerint — arra, hogy jelen tanulmányával felhívja az 
érdekelt körök figyelmét a zsidókhoz irt levélre, melyet 
az új szövetségi kánon örökbecsű gyöngyének tekint. És 
méltán, mert Krisztus személye, megváltói munkásságának 
hordereje, az üdv-intézmény jogosultsága, s az ótesta-
mentumi institutiókkal szemben dicsősége és örök érvénye 
szebben, igazabban és meggyőzőbben egy újtestamentumi 
iratban sincs kifejtve. 

Szerző előterjesztési modora — mint az előszóban 

maga is jelzi — egészen tudományos jellegű, de szem 
előtt tartotta a gyakorlati célt is. Ez előterjesztési modort 
igen szerencsésnek tartom. Elvégre a tudós exegesisnek 
nem önmagában van a célja, nem egyszerűen az a fel-
adata, hogy a filologiai elemzés szőrszálhasogató útvesz-
tőjében tévedezzen, hanem szem előtt kell tartania a gya-
korlati élet szükségeit, a vallás-erkölcsi élet ápolását, s 
arra kell törekednie, hogy a vallásos hit öntudatosságának 
fokozásában, az erkölcsi megjobbulás érzetének élénkíté-
sében maga is közremunkáljon. Ha e célt az exegesis 
szem elől téveszti, feladatát csak félig oldja meg. fejtege-
tése léleknélküli lesz és szava kiáltó szó a pusztában. 
De viszont hiába való munkát végezne az oly magyarázó, 
ki a históriai kritika tényleges eredményei előtt szemet 
hunyva, gyakorlati elmélkedéseiben nem a keresztyén hit-
nek az újtestamentumi iratokban foglalt, s a tudomány 
által körvonalozott és megállapított fundamentumára helyez-
kednék, hanem ötletszerűen járna el, s a mindennapi élet 
jelenségeinek ilyen vagy amolyan, többé-kevésbbé elmés 
kiszinezéseivel töltené be a kathedrai magyarázatra szánt 
időt. Az ilyen bibliamagyarázat épen azért, mert üres, 
csak a felszínen lebeg, de a szivek mélyére sohasem fog 
behatolni. Ugv látom, hogy szerző szeme előtt is ez a 
szempont lebegett, midőn tanulmányában a gyakorlati 
élet rzükségeire is figyelemmel volt, s oly forrást kivánt 
tanítványai s a gyakorló lelkészek kezébe adni, melyet 
a gyakorlati bibliamagyarázatban sikerrel használhatnak. 

A munka három főrészre oszlik. Az első részben a 
levelet kritikai szempontból ismerteti, s a levél szerzőjére, 
olvasóira, rendeltetési helyére stb. vonatkozó kérdéseknél 
kiterjeszkedik már az ős egyház körében felmerült ellen-
tétes nézetek ismertetésére, a keleti és nyugati egyházi 
atyáknak egymástól eltérő nézeteire, majd a reformátorok 
s az újabb bibliatudósok álláspontjára, s fejtegetésében 
azon végeredményre jut, hogy a levelet nem Pál írta, de 
szerzője Pál iskolájából való, s álláspontja a nagy apostol 
álláspontjával megegyező. A mit e részben szerző mond, 
általánosságban helyes, s a tudós exegesis mai színvo-
nalán áll. Részletekben lehetne kifogást tenni pl. a levél-
nek az alexandriai philosophiához való, viszonyát, vagy 
a levél szerzőjének Pál theologiájával való megegyezését 
illetőleg, de elismerem, hogy e tekintetben a dolog ter-
mészetéből kifolyólag minden írásmagyarázó álláspontja 
csak szubjektív lehet, épen azért csalhatatlanságot egyik 
sem igényelhet. Kifogásolni lehetne továbbá e részben 
fejtegetésének túlságos tömörségét is, a mi a világosság 
rovására esik, a mennyiben egyes megjegyzéseinek hord-
erejét csak az igazi szakember tudja teljesen mérlegelni. 
Hihetőleg e tekintetben a szerzőt nyomdai szempontok 
vezették, hogy ismertetése túlságosan hosszúra ne nyúljék. 

A második főrészben a levél magyar fordítását közli 
a Tischendorf által megállapított szöveg alapján, mely 
tagadhatlanul a legmegbízhatóbb szöveg. E részben szerző 
már kizárólag tanítványait tartotta szem előtt, s fordítá-
sában a szövegszerűségre törekedett, mi sok helyen a jó 
magyarság rovására esett. Nyelvezete nem elég gördülé-



keny, s nélkülözi a mi jó Károlinknak bibliai zamatát, a 
minek folytán kathedrai használatra nem ajánlhatnám, de 
az exegetának igen jó szolgálatot tesz. Értelmezésében 
szem előtt tartotta az exegetika eredményeit, s fordítása 
a szöveg helyes megértését elősegíti. 

Legsikerültebbnek tartom a harmadik főrészt, mely 
a levél bibliai theologiai elemzését tartalmazza. E részben 
versről-versre menve, igen találóan fejtegeti Krisztus sze-
mélyiségét, Mózeshez való viszonyát és vele szemben 
elsőbbségét. Majd részletesen szól Krisztus főpásztori hiva-
taláról, összehasonlítva az ótestamentumi papsággal, to-
vábbá Krisztus haláláról, annak jelentőségéről szemben 
az ótestamentumi áldozatokkal. Végre a levélnek azon 
nyilatkozatait tárgyalja részletesebben, melyek a keresz-
tyénhez illő erkölcsi élet alapelveire, a hitre, s annak 
példányképeire, a küzdelemben való állhatatosságra, a szen-
vedések eltűrésére, a békességre és szentségre vonatkoz-
nak, mindenütt a gyakorlati magyarázatra alkalmas, esz-
méitető megjegyzésekkel kisérve. 

Elismerem, hogy szerző derék munkát végzett, s 
alkalmas segédkönyvet adott nemcsak tanítványainak, 
hanem azon gyakorló lelkészeknek is, kik a bibliamagya-
rázatra való előkészülettel több ideig és behatóbban szok-
tak foglalkozni. Belevitte e tanulmányába egész tudását 
s vallásos kedélyét, párosulva az exegeta tiszta ítéletével, 
épen ezért nemcsak megszokásból, hanem teljes öntuda-
tossággal ajánlom Erdős könyvét az érdeklődők figyel-
mébe. Petri Elek. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Az Ifjúsági Egyesület helyiségavató 
ünnepén. 

Elmondatott Budapesten, 1895. január 10-én. 

»Immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem 
a szenteknek polgártársai és cselédei*. (Eféz. 2, 19). Ezek-
kel az apostoli szavakkal üdvözlöm az Ifjúsági Egyesület 
ide sereglett tagjait e szerény kis otthonban, mint a házi 
gazda intézet, a Theologiai Akadémia, ez időszerinti igaz-
gatója. Szivemből kívánom, hogy a tisztelt tagtársak ne 
legyenek itt jövevények és zsellérek, hanem leljenek itt 
barátságos otthont és családias tűzhelyet; legyenek itt a 
'szenteknek polgártársai és Istennek cselédei«; legyenek 
itt önkénytes társai a Krisztus besorozott katonáinak! 

E helyiségek, melyek most az Egyesület előtt meg-
nyílnak, Isten és az ő országa leendő szolgáinak, a próféta-
iaknak kisded hajléka. Az evangélium szent igéi hirdettet-
nek itt naponként s a kijelentésről szóló tudomány szavai 
hangzanak itt a theol. ifjúsághoz. Mert az Ifjúsági Egye-
sületnek nemtheologus tagjai is ide járnak nem ugyan 
theologiát tanulni, hanem »életnek vizét* meríteni, azaz 
mennyei erőket venni magokhoz az élet munkájára és 
küzdelmeire. Mert akár theologus valaki, akár jogász vagy 
bölcsész, medikus vagy technikus, mindemköknek szük-

ségök van azokra az isteni erőkre és mennyei energiákra, 
melyeknek örök kútfeje és kiapadhatlan forrása Jézus 
Krisztus és az ő evangéliuma. Ezekkel az erőkkel megedzett 
lelkeknek sikeresebb a munka, édesebb az élet és zavar-
talanabb a boldogság. Minden ember érzi s ha még nem 
érezték, önök is érezni fogják a nagy egyházi atya eme 
szavainak igazságát: »Magadéinak, gyermekeidnek alkottál 
bennünket, Istenem, és a mi szívünk nem lel nyugtot, a 
míg benned meg nem nyugoszik* (Augustinus). 

Legyen azért e hajlék lelki erőgyűjtésnek és erkölcsi 
üdülésnek háza, egy erkölcsi Bethel honnan hitnek, re-
ménynek és szereretnek erőit és erényeit vesznek és visz-
nek magukkal e háznak mind vendégei, mind lakosai. 

De erőnek és erősségnek háza csak úgy és akkor 
lehet e hajlék, ha az erők erejével, a lelkek lelkével élnek 
és folytonos összeköttetést tartanak Önök. Ne csak a 
theologiai ifjúsággal, ne csak ennek hitteljesebb, egybá-
ziasabb életével tartsanak össze. Ez is ér valamit, mert 
a theologus ifjúban mégis csak szervezettebb a keresztyén 
tudás, kiformálódottabb a keresztyén kegyesség, belterje-
sebb az evangéliumi érzület és életmód; hiszen ők hiva-
tásuk szerint »a szenteknek polgártársai és Istennek cse-
lédei*, mondhatnám: Krisztusnak besorozott katonái. De 
kérdezzék meg Önök Fiatal Barátaim, akármelyik hivatá-
sos theologustól, az igazi »próféta-fiak« bármelyikétől: 
honnan merítik az erőt, a lelket, a képességet a prófétai, 
az apostoli munkára és életre? Válaszul azt fogják Önök 
nyerni, a mit Péter apostol adott a Szentírásban, hogy 
nem valami mesterséggel kigondolt beszéddel hirdettük az 
Úr Jézus Krisztus hatalmát (II. Péter 1: 16.), mert nem 
ember akaratjából származik a prófécia, hanem a Szent 
Lélektől indíttatván szólnak az Istennek Szent emberei 
(II. Péter 1: 21.). 

Krisztus katonája tehát, legyen az besorozott, legyen 
az önkénytes, nem önmagából, hanem az erők erejéből, 
a lelkek Lelkéből meríti az ő vitézségének erejét. Krisztus 
katonájának lenni annyi, mint őt vezérül, mesterül fogadni 
el; alárendelni neki értelmünket azért, hogy felvilágosítsa, 
kormányozza lelkiismeretünket és parancsoljon neki; oda 
adni neki szabadságunkat és akaratunkat azért, hogy 
isteni erejével támogassa, megerősítse és megszentelje; 
felajánlani neki életünket, hogy az ő képére és hasonla-
tosságára átidomítsa; kezeibe tenni le rendeltetésünket, 
hogy isteni hatalmával betöltse. Mert mindaz, a mi a 
Krisztusban teljesség, az ő igaz vitézében, tanítványában 
is ott ragyog: értelmét az ő csalatkozhatatlan bölcsesége, 
lelkiismeretét az ő tévedhetlen tanácsa, szabadságát az 
ő szent szabadsága kormányozza, irányítja isteni hata-
lommal és biztossággal. Krisztus katonája már nem ön-
magáé, egyet képez ő a Krisztussal s ebben a benső, leír-
hatatlan életközösségben Mesterének isteni szelleme betölti 
az ő egész életét és minden törekvését (P. Didón). így és 
ekkor lesznek Önök, Fiatal Barátaim, a »Szenteknek pol-
gártársai és az Istennek cselédei«. 

Azért fogadják el tőlem, Fiatal Barátim, ezt a ta-
nácsot: Tárják föl leikeiket Krisztus szelleme előtt, hogy 
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az ben nők a földi munkásság isteni hajtó és megáldó 
erejévé váljék. Jézus Krisztus az emberiség számára ma 
is az marad, a minek magát mondotta: az út, az igaz-
ság, az élet. A ki őt megismeri, az nem lészen jövevény 
és zsellér sem e szegény földi hajlékban, sem ama mennyei 
hajlékokban, hanem a szenteknek polgártársa és Istennek 
cseléde. Vajha ez a hajlék s az abban való helyes for-
golódás megkönnyítené, elősegítené Önökre nézve a Krisztus 
igaz ismeretét, mely ama mennyei hajlékba vezet. 

S ezzel szives üdvözletemet megújítva, felkérem 
Önöket, jöjjenek át velünk az Egyesület ideiglenes helyi-
ségének a megtekintésére. 

Szőts Farkas. 

B E L F Ö L D . 

Katonáink vallási sérelme. 
A képviselőház f. hó 6-iki ülésében Thaly Kálmán 

felszólalt az ellen, hogy a protestáns és zsidó, általában 
a nem-katholikus katonákat római ka'h. tábori misékre, 
szertartásokra, térdeplésre stb. kényszerítik. 

Fejérváry br. honvédelmi miniszter erre azzal az 
alkotmányos (?) érvvel felelt, hogy a hadseregnél a több-
ség dönt. 

Csodálatos, hogy ez esetben a közös hadseregnél 
hogyan lehet a német vezényszót megtartani, hiszen az 
osztrák-magyar hadsereg kötelékében nem a német elemé 
a többség. 

Ha vallásos dolgokban igaz volna ez a tétel, akkor 
bátran visszatérhetnénk arra az időre, mikor még a »cu-
jus regio. ejus religio« elve divatozott. 

De ettől eltekintve, független felelős miniszter a ma-
gyar állam törvényei s alkotmánya értelmében tartozik 
eljárni (1848. III. t.-cikk 32. §.). Már pedig a magyar 
alkotmány kiegészítő részeit képezik a lelkiismereti sza-
badság biztosítására, a felekezeti egyenlőségre és viszo-
nosságra vonatkozó országos alaptörvények, hova külö-
nösen a címben elősoroltak is számítandók. 

Már pedig az 1791. XXVI. t.-cikk 3. pontja, a mint 
ezt Magyarország honvédelmi minisztere tudni köteles, 
szórói-szóra a következőket rendeli: »Az evangélikusokat 
illető szabad vallásgyakorlat következtében, legyenek azok 
bár kézművesek, vagy akármely rendű s állapotú embe-
rek (tehát akár ténylegesen szolgáló katonák is), nem 
figyelmezve a céhszabadalmakra, sem a mise szentségére, 
sem a bucsújárásokra, sem más szertartásokra és a saját 
vallásával ellenkező tettekre semmi cím alatt (tehát a 
tényleges katonai szolgálat ürügye alatt se) kényszeríttes-
senek. . .« Lényegileg épúgy rendelkezik az 1868. LIII. t.-c. 
19. és 21. §-a is. Az 1848. XX. t.-cikk pedig valóságos 
jogegyenlőséget dekretál a bevett vallásfelekezetek közt. 

Határozottan és ismételten fel kell emelni szavunkat 
az ellen, hogy a katonai szolgálat ürügye alatt a vallási 

törvények ily flagráns módon megsértessenek ; tiltakoznunk 
kell az ellen, hogy míg a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter képviselőházi programm-beszéde első részében nem 
mint az állam minisztere, hanem mint a kath. egyház 
tagja s dogmáinak értelmezője szerepel, addig a honvé-
delmi miniszter egy, a lelkiismeretet sértő s a felekezeti 
egyenlőségbe és viszonosságba ütköző katonai visszaélés 
igazolására oly elvet akar fölhasználni, mely alapjában 
véve a lelkiismereti szabadság negációja: hogy a katonai 
szolgálatnál vallási, illetve szertartási dolgokban a többség 
dönt s a kisebbség ahhoz tartozik alkalmazkodni. Hinni 
nem lehet kommandó-szóra. 

Lehet, hogy tiltakozó hangunk gyönge. De ismét 
és ismét föl fogjuk e tárgyban emelni szavunkat, míg 
illetékes tényezők meghallják s nem lesz kiáltó szó a 
pusztában* 

Őrálló. 

N E K R O L O C 

Emlékezés protestáns egyházunk három 
bajnokára. 

Ez év február havának legelső napjai három régi 
öreg barátomtól fosztottak meg; február 1-én halt meg 
Dessewffy Ottó, a nógrádi evang. esperesség felügyelője 
s világi elnöke; s ugyanaz nap Roffi Borbély László, a 
gömöri ref. egyházmegye gondnoka; február 4-ike elra-
bolta tőlünk ref. egyházunk egyik díszét, méltó dicseke-
désünket, Könyves Tóth Mihályt. 

Barátaimnak mertem őket nevezni, bár sokkal öre-
gebbek voltak nálam, de e névre feljogosítottak azzal, 
hogy a köztünk levő korkülönbséget nem nézve, barátsá-
gukkal tiszteltek meg, azért a sírjokon is túl terjedő tisz-
teletért, a melylyel én irántok viseltettem. 

Dessewffy Ottót, mint országgyűlési képviselő tár-
samat csak 1865-ben ismertem meg. Különböző pártokon 
állottunk: én a Deák-, ő a Tisza-párton, mely akkor par-
lamentileg baiközépnek neveztetett, de közönségesen hatá-
rozati pártnak, a mi még 1861-ből maradt rá, mikor a 
Deák felirata ellenében a Tisza határozati javaslatát telte 
magáévá s az 1867-ki kiegyezéssel, a XII. t.-cikkel szemben 
közjogi ellenzéket alkotott, az 1875-ki fúzióig. Dessewffy Ottó 
a legszelídebb > tigrisek* közé tartozott, mely nevét a párt, 
nem vérengző természetük után, a mivel nem bírtak, hanem 
a Tigris-szállótól kapta, a hol klubbjuk volt s pártértekezletei-
ket tartották. Dessewffyt szelídsége, nyájassága, higgadtsága s 
mérséklete jellemezte. Megnyerő egyéniségének vallásossága 
s egyháziassága különös komolyságot kölcsönzött. Mint pro-
testáns főuraink nagy részénél, az egyházias érzülettel s az 
egyház ügyei iránti mély és meleg érdeklődéssel találkoz-
tunk nála is. Akkor még elég közel álltunk a patens-

* Ezt az indokolt felszólalást a sárospataki »0rálló«-ból 
vettük át. Szerkesxtö. 



világhoz, hogy élénk emlékezetünkben legyen, mikép szere-
pelt ő abban. A pátens kiadása után az egész protestáns 
egyház fölkelt törvényes jogai s önkormányzata védelmére. 
Az ágostai hitv evangélikusok bányai kerülete is megtar-
totta közgyűlését, hogy a cs. pátens s az azt követő 
Thun-féle Szabályrendelet ellen tiltakozzék. Püspök és 
kerületi felügyelő széke üres volt. Nem tudom, azért-e, mert 
nem voltak betöltve e hivatalok, vagy nem jelentek meg 
viselőik (mivel csak emlékezetemből s nem okmányokból 
és jegyzőkönyvekből dolgozom). Az egyházi elnöki széket 
Esztergály Mihály, a pesti egyházmegye buzgó s tevékeny 
esperese, a világit Dessewffy Ottó, a nógrádi esperesség fel-
ügyelője foglalta el, mint hivatalra legidősb jelenlevők. Mind-
kettő arra termett ember. Dessewffy, a különben szelíd, simu-
lékony férfiú, a nehéz helyzetben a mily erősnek, egyháza 
életkérdéseiben oly lángbuzgóságúnak bizonyította magát. 
Ő vezette a tanácskozást, ő szólt leglelkesebben az auto-
nómiára mért csapás ellen s az egyháznak véren (Krisztus 
és őseink vérén) szerzett jogai védelmére. 0 mondta ki 
a határozatot, kérelmet intézni az uralkodóhoz s az azt vivő 
küldöttségben maga is részt vett. Csak mikor 1860. május 
15-én a cs. pátens és a miniszteri rendelet visszavonatott, 
fejezhette ki az egyházkerület s egyetemes egyház, hálás 
elismerését vezérei iránt. Esztergály Mihály iránt már csak 
koporsója felett; Dessewffvt, mint a harcból diadalmasan 
visszatérő vezért üdvözölve. Jobb idők következtek ; de a 
deréknek, mint a veszély nem lankasztotta bátorságát és 
erélyét, a béke napjai sem buzgóságát, tevékenységét, 
egyháza ügyeiben. A fegyvert s a vakoló kanalat csak a 
halál vette ki kezéből. Később a Károli-szobor leleplezésén, 
utoljára Pesten magánkörben találkoztam vele. Semper idem 
— volt és maradt! S én, mint nemes (igazán gentleman) 
férfira, igaz emberbarátra, páratlan családapára (leánya, 
gróf Degenfeld Lajosné, vértesaljai egyházmegyénk gond-
nokának s Nógrád vármegye főispánjának neje, vallásos 
és honszerető úrhölgyeink egyik példánya a — hála Isten-
nek, sok között!) s mint szeplőtlen hazafira emlékezem 
tisztelettel. 

lioffi Borbély Lászlóhoz meg közelebb állottam s 
egyéni emlékeim még gazdagabb rajként zsibongnak kö-
rülötte. Ikertestvérek voltak Józseffel, ki szintén megha-
ladta a 80. évet s őt csak hat évvel előzte meg a halál-
ban. Kora ifjúságomban jöttem érintkezésbe a családdal. 
József, Roffon, a forradalom után, atyámnak, a volt állam-
titkár s országos képviselőnek s nekem mint muszka-
kézből szökött honvédnek, valamint a családdal rokon 
erdélyieknek, Keményeknek és Zeykeknek, mint üldözöt-
teknek adott menedéket, áldott lelkű nejével, a ma is 
élő Zeyk Katalinnal. Zevk József, Károly, a Segesvárt 
hős halált halt Domokos, s Borbála (Kemény Domokosné) 
nővérével. Amazok perbe voltak fogva s októberben 
Haynau elé idéztettek. Engem mint Géza-fiok tanítóját 
tartottak s rejtettek házuknál, de mintha csak tulajdon 
fiuk lettem volna. Itt a testvéri háznál ismertem meg 
Borbély Lászlót. Két tojás nem hasonlított jobban egy-
máshoz. mint e két iker-testvér, testben, arcban, szívben, 

lélekben. A jóság eszményképei, a nemes sziv példányai. 
László úr Gömörben, Jánosiban lakott, derék és eszes 
nejével Szathmáry Király Borbálával s egyetlen leányuk, 
akkor még serdülő Pauline-nal, ma b. Nváry Sándornéval. 
1850. februárban magával vitt Gömörbe s pártfogó gondja 
Bejében, a kath. Szentmiklósi családnál helyezett el nevelőül. 
Itt készültem papi vizsgáimra, melyek közül az elsőt, a gö-
möri egyházmegyében tettem le 1851-ben. De László bácsi 
(mert csak így engedte magát szólíttatni) folyvást részesített 
jóságos figyelmében. Jánosiban gyakran megfordultam; 
egy ízben Pestre is elvitt magával, még pör alatt s Da-
mokles kardja alatt álló apám látogatására. Az óta több 
mint negyven év telt el! De a két iker s jóságos nejeik 
és családjaik képe oly eleven még elmém és szivem emlé-
kezetében, mint a tegnapi nap. Hálámat, az előbb elhunyt 
testvér iránt egy sírversben róttam le, mely sírkövén hir-
deti jóságát; a másik iránt e sorokban kívánnám leróni. 

Borbély László egyszerű, de nem közönséges ember 
volt. Jól iskolázott s irodalmilag is mívelt, bár nem tudo-
mányos szelleme egészséges, természeti józan észszel pá-
rosulva, gyakorlati irányban fejlődött egy jóravaló magyar 
nemes úr társadalmi szerepére. Birtokos, sőt vagyonos 
gazda létére, rendezett s folyvást gyarapodó jólétben, 
saját családja jólétének előmozdítása mellett, a köz-
jólétnek szolgált tehetségeivel. A mező- s közgazdasági 
ügyekben való buzgó részvéte mellett, a megyei közigaz-
gatásban és a politikai mozgalmakban is, a haladó kor 
szabadelvű irányában, mint hivő és buzgó protestáns 
az egyházi életnek harcaiban s csendes munkásságában 
élénk és tevékeny részt vett. Jánosiban, hol állandó lakása 
s szép birtoka volt, a ref. egyház gondnoka s igazi vezér-
szelleme, a gömöri egyházmegyének előbb tanácsbirája, 
majd mint gondnoka működött az egyházak s iskolák érdekei-
ben. A pátens ellen, a fenyegetett egyházi érdekek, auto-
nómia s a lelkészek határozott támogatásával tünt ki. 
Feltűnés nélkül áldozott az egyházi intézmények javára 
anyagilag is. S legutóbb, Gömör vármegye közgyűlésén, 
a szabadelvű egyházpolitikai törvényjavaslatok mellett ő 
foglalt először lelkes szónoklatával állást, mint egy új 
Simeon, késő öregségében, már a sír szélén állva! Szere-
pelni nem vágyva soha, földi szerepét-szépen s nemesen, 
igénytelenül s diadalmasan fejezte be. Tisztelet s áldás 
legyen emlékezetén. 

A harmadikról talán még kevesebbet kell szólanom, 
mert Könyves Tóth Mihály nevét olvasva, minden pro-
testáns és minden magyar ember tudja: ki volt, mi volt, 
mit tett és mit szenvedett s milyen dicsőséget szerzett 
magának, akaratlanul, legalább dicsvágy nélkül; egyhá-
zának, hazájának elszántságával s tetteivel. De vele is, 
a két előbbivel szemben használt szűk és igénytelen ke-
retben -— személyes emlékezéseim keretében maradok. 

1849. januárban láttam először s ismerkedtem meg 
vele Debrecenben, hova apámmal (a kormánynyal s ország-
gyűléssel), mentem le. Ő, akkor már negyven éves, már 
tizenkét év óta debreceni pap volt, a Buday Ézsaiás széké-
ben, hova mint káplánt választotta meg az érte rajongó 
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gyülekezet. A nagy templom oldala melletti egyik papi 
lakban volt lakása, hol — hírneve után ismerni vágyva 
— fölkerestem, Debrecen többi lelkészei, híres tanárai 
s egyéb notabilitásai között. Ha jól emlékszem, akkor 
már özvegy volt s háztartását fiatal mostoha leánya. 
Király Janka, most özvegy Sámi Lászlóné, (írói néven 
Amica) vezette. Négy — még mind kis fiu, a legidősebb 
13 éves — volt a ház legnagyobb gondja. A fiatal tél-
testvér Janka úgy járt köztök, mint a Goethe Wertherjé-
nek Lottchene — anyai gonddal, gondoskodással, szeldelve 
nekik a vajas kenyeret s gondozva ruháikat. K. T. Mihály 
nem volt termetre tekintélyes, sem arcra szép; de betöl-
tötte (a mint mondani szokás) a kathedrát, a társaságban 
pedig több mint megnyerő, szinte leigéző kedvességű volt. 
Apró szemeiben égő tüz lobogása, arcán jóság, ajkain 
most tréfás, szinte gunyoros, majd édes mosoly, beszédé-
ben szikrázó elmésség, lebilincselő szellemesség ragadta 
el s vitte foglyul a lelkeket. Házát sokan látogatták, Petőfi 
is, ha Debrecenben időzött, hova a Bem táborából gyakran 
jött, feleségét s ottszületett kis fiát látogatni, gyakran 
megfordult nála; a templom pedig, ha ő prédikált, mindig 
tele volt. Többször hallottam beszélni: prédikációi, a 
homiletika chablon-szabályai szerint, talán nem voltak 
remekek; de a lélek, mely bennök megnyilatkozott, mindig 
egészséges és igaz volt. A nélkül, hogy textusaitól s a 
bibliától eltért volna, szellemével, szivével s eszméivel 
tudta azt megtölteni s a tanulságos mellett érdekessé is 
tenni. Tűz lobogott bennök, s a kis ember, ha nekimele-
gedett, mennydörögni is tudott, szinfalszaggatás nélkül, de 
igazi hatással s elragadólag. Hallottam őt március 15-én 
beszélni a szabadságról — s ismét a függetlenségi nyilat-
kozat után — mikor Szoboszlai Pap István püspök imád-
kozott s K. T. M. prédikált a nagy templomban. Aman-
nak egy bűnbánati imádságba — neki súlyos rabságba, 
majdnem életébe került ez a templomi szolgálat. Mikor 
a szabadságharc megbukott, Debrecent a muszkák elfog-
lalták s a fejvesztési pörök és vérítéletek napirenden vol-
tak : a hadparancsnok s a mellette működő császári biztos, 
a hadi vértörvényszék előtt, kegyelemigérete mellett, azt 
követelte tőlök, vonják vissza nyilvánosan a templomban, 
a gyülekezetben, a mit ama végzetes napon imádkoztak és 
prédikáltak. Sz. P. I. (ki egyébiránt nagy elme s kiváló 
ékesszólású szónok volt) megtette s visszaimádkozta Isten-
től előbbi imádságát. K. T.Mihály nem; »nem hazudtam 
— mondá — az Isten előtt akkor sem; most sem akarok 
hazudni*. Úgynevezett »konok makacsságáért* halál-íté-
letet kapott — melyet a »kegyelem« husz évi várfogságra 
változtatott. Olmützben és Josephstadtban láncban rabos-
kodott. Egy ízben a császár meglátogatta az állambörtö-
nöket s K. T. Mihályt is akarta látni. Szabály szerint az 
uralkodó elébe a rabokat is lánc nélkül kell vezetni; ő nem 
engedte kezéről s lábáról levétetni láncait, mondván: 
»királyt korona, rabot lánc illet*. (0 felsége még akkor 
koronázatlan volt). Ennyire nem hajtotta meg s nem törte 
meg lelkét a rabság! — Ő felsége ezt meghallotta — és 
elengedte s levétette láncait, 1856-ban pedig végkép meg-

kegyelmezett. Szabadon bocsáttatott, de lelkészi hivatalt, sem 
Debrecenben, a hol vártak rá, sem másutt, nem volt meg-
engedve viselnie. Épen akkor, Fördős Lajosnak Kecskemétre 
távoztával, a kúnszentmiklósi egyház választotta meg; de 
a tilalom miatt nem foglalhatta el sem ezt, sőt több más 
meghívást sem. A tiszántúli egyházkerület levéltárnokául 
alkalmazta s így legalább Debrecenbe visszamehetett és 
1860-ban, a pátens visszavétele után, már választható 
volt; s Debrecen meg is választotta — de Ő a patens-
ügyben oly dicsőséges magatartásáért tiszántúli püspökké 
választott Balogh Péter előtt visszalépett, hogy a régi 
hagyomány (a tiszántúli püspök debreceni első pap le-
gyen) teljesedhessék s Ő Karcagot fogadta el, hol csak-
hamar hevesnagvkúnsági esperes lett, míg 1871-ben ismét 
Debrecenbe hivatott meg Balogh Péter helyére. Most a 
németutcai úgynevezett kis templom melletti papi lakot 
foglalta el, hol Balogh Péter s előtte Szoboszlai P. I. 
püspökök laktak. 

Rabságában angolul tanult s azután is folytonosan 
kultiválta az angol irodalmat, úgy költői, szépirodalmi, 
mint tudományos, történelmi, bölcsészeti s egyházirodalmi 
gazdagságában. Átalában széleskörű olvasottsága, ízlése 
s eszmeköre volt szellemi életének egyik fényes oldala. 
Társasága, férfiaknak és nőknek, öregeknek és fiataloknak 
egyaránt tanulságos, érdekes és kedves volt. Szerető szív, 
nemes kedély — s szeretve mindenkitől. 

Még egyszer hallottam templomban beszélni — 
Kúnszentmiklóson; s ennek egy kis története van ; nem 
érdektelen. 1856-ban, mint említettem, őt választották meg 
Fördős helyére. El nem foglalhatván helyét s utána S Z Í V Ó S 

Mihály szoboszlói lelkész sem fogadván el megválaszta-
tását — engem választottak meg. Én 1863-ban Szabad-
szállásra távozván: helyettem Könyves Tóth Kálmán vá-
lasztatott. Nekem, mint elődjének, kellett őt beigtatnom s 
beigtatására édes apja is eljött. Ekkor felkértük, hogy a 
beigtatás és székfoglalás után ő is beszéljen — hiszen egy 
beszéddel még adós is a kúnszentmiklósi gyülekezetnek. 
Megtette s szívből fakadó, rögtönzött beszédei egyik leg-
remekebbikét mondotta el. Minden szív repesett s minden 
szem könnybe lábadt hallatára. Igv egyszerre három kún-
szentmiklósi pap szolgált. De élt még a negyedik is — 
Fördős. Kevés idő múlva mind a négyen összejöttünk 
Pesten s egy kellemes estét töltöttünk. 

Debrecenben (mint előbb Karcagon is) gyakran meg-
látogattam lassan vénülő, de örökké ifjú barátomat; Kál-
mán fia esküvőjén, kinek násznagya voltam ; a debreceni 
konventkor, a Csokonai-szobor ünnepén s még néhány-
szor, utoljára a Révész Bálint temetésekor. Az ő vendége 
voltam mindig, mert soha sem engedett máshoz szállani. 
»Én vagyok itt neked — mondá — legrégibb barátod s 
én szeretlek leginkább.* S igaza volt. Fia Kálmán egyszer 
azt írta nekem: »édes apám öleltet, ő téged igazán admi-
rál«. Erre én azt feleltem: »mondd meg édes apádnak, 
hogy én csak hajóslegény vagyok, a hol ö admirál*. 
Tetszett neki ez a szójáték; nem hogy hiúságának híze-
legne. csak mert elmésnek találta. 



A milyen törhetetlen, szilárd erénvű, kőszikla jel-
lemű — oly erős hitű, s a milyen erős lelkű oly meleg 
szívű ember volt. Nem csak az evangélium hirdetésében 
— a szeretetben is Jézus követője; az a miért tiszteltem 
— ez a miért szerettem! Nekem, az elvesztése fölötti 
fájdalomban is édes s örökre áldott az ő emlékezete! 

Szász Károly. 

I R O D A L O M . 

** Ráth György nyugalmazott kúriai tanácselnök 
legújabban két értekezését adta ki külön füzetben. Az 
egyik, mely eredetileg a római kath. »Hittudományi Folyó-
iratban* jelent, meg s »A pannonhalmi Szent-Benedek-
rend nyomtatott imakönyvei a Breviárium monasticum 
behozatala előtt* címet visel, közelebbről nem érdekel 
bennünket. A másik füzet azonban, mely * Graveezi Horváth 
Gergely és Lám (Ambrosius) Sebestyén hitvitáját* tár-
gyalja, a legnagyobb mértékben megérdemli úgy érdeklő-
désünket, mint elismerésünket. A tudós szerző — ki Magyar-
ország egyik legértékesebb magánkönyvtárának birtokosa 
— újabb időben kiváló előszeretettel foglalkozik a hazai 
reformáció első századának egyház- és irodalomtörténeté-
vel s már eddig is igen sok homályt derített fel, sőt egé-
szen új dolgokat is hozott napfényre. Gazdag könyvtárá-
nak unikum vagy raritas-számba menő egyes darabjai 
alapján, felkutatva és felhasználva a vonatkozó összes 
irodalmat, a komoly tüdós elfogulatlanságával és pár-
tatlanságával oldja meg a maga elé tűzött feladatot. A 
kezünk alatti értekezés eredetileg az »Irodalomtörténeti 
Közlemények* tavalyi évfolyamában jelent meg; ugyan-
ezen folyóirat 1892. évi folyamában ösmertette szerző a 
Horváth-Lám-féle hitvita előzményeit (»A felsőmagyar-
országi krvpto-kálvinisták hitvitázó irodalmáról« cím alatt; 
a »Magyar Könyvszemle* 1892/93. évfolyamában pedig 
egy párhuzamos hitvitát ismertetett, (»Pilcz Gáspár és 
ellenfelei« cím alatt.). Ezenkívül a »Századok* 1894. évi 
VII. füzetében, Paikoss Endre művének bírálása alkalmá-
ból szintén számos új adatot hoz fel s még több hibás 
nézetet kijavít a felsőmagyarországi reformáció történeté-
ből; végre ugyancsak a »Századok* jelen évi I. és II. füze-
tében két XVI. századi kassai plébánosról értekezik. Mind-
ezen dolgozataival nagy hálára kötelezte szerző a magyar 
prot. egyháztörténelem mívelőit és barátait, kiknek nevé-
ben bizonyára kifejezhetem azon óhajtást, hogy még szá-
mos ily derék munkával gazdagíthassa irodalmunkat. B. K. 

** Szájrul szájra. A magyarság »száiló igéi*. Gyűj-
tötte és magyarázza Tóth Béla, XVI. és 449 oldal. Az 
Athenaeum kiadása. Ára díszes angol-kötésben 3 frt. — 
E könyv a magyar művelt közönség ajkán élő közmon-
dássá vált idézetek, illetőleg »szálló igék* első kritikai 
gyűjteménye. A »szálló igék* közmondásszerü mondások 
és szólásmódok. pl. a nemzet napszámosai, végzett földesúr, 
uraságoktól levetett; vagy tengerre magyar, leborulok a 
nemzet nagysága előtt, utánunk a vízözön stb Régóta 
érezzük az ilynemű munka szükségét; ezért folyamod-
tunk a hasonló külföldi művekhez, különösen Büchmann 
Geflügelte Worte című könyvéhez. De ezekben magyar 
adat, sőt magyar vonatkozás alig van; a mi pedig mégis 
akad, csupa helytelenség. Tóth Béla ez érzékeny hiányt 
pótolta jelen nagy müvével. Mintegy másfél ezer szálió 
igét közöl és magyaráz meg történelmileg és nyelvésze-
tileg a magyar történet, a világtörténet, a magyar, görög, 
latin,-.olasz, spanyol, francia, angol, német stb. irodalom 

köréből, mindig a magyar szempontot tartva legfőbb cél-
jának. Néhány »szálló ige« a bibliából is van véve. 
A szerzőt munkájában a hazai tudós- és íróvilág szá-
mos kitűnősége támogatta. E mű, a mellett hogy írónak 
és nyelvésznek mellőzhetetlenül szükséges segédkönyv, 
rendkívül érdekes, vonzó és mulattató olvasmány, mert 
minden lapján új, meglepő, fontos históriai, irodalom- és 
nyelvtörténeti adatokat, hiteles anekdotákat és kuriózu-
mokat nyújt az olvasónak. Az igen bő név- és tárgy-
mutatók lehetővé teszik, hogy az olvasó a könyvben azon-
nal megtaláljon mindent, a mit keres. 

** A soproni főiskolai zenetársaság-története 
1869—1895-ig van röviden megírva abban a 40 oldalnyi 
füzetkében, melyet a társaság 20 éves fennállásának emlé-
kére a társaság megbízásából írt Magyar József VII. o. 
tanuló, a társaság aljegyzője. A füzet előszavában Poszvék 
S., Gombocz M. és Kapi Gy. a főiskola különböző szakai-
nak igazgatói írtak aforizmákat a zenéről. 

** Hiveink lelki gondozása cím alatt Simó János 
s.-kőröspataki unitárius lelkész röpiratot írt a szórványok-
ban lakó unitáriusok lelki gondozásáról. A 15 lapos füzet, 
mely a Dávid Ferenc-egylet XIII. sz. s 20 koronával 
jutalmazott kiadványaként jelent meg és 10 krért kapható, 
nyomon járó indokolás után 10 unitárius missziói lelkész-
ség szervezését javasolja. A missziói központok között van 
említve Budapest, Debrecen, Deés, Marosvásárhely, Déva, 
Sz.-Udvarhely, S.-Szentgyörgy stb. Majd még a vallásos 
sajtó fejlesztését ajánlja, mint a lelki gondozás hathatós 
eszközét. A füzetke buzgó egyházszeretettel és gyakorlott 
tollal van írva. 

** Az Athenaeum olvasótára során »A mammuth * 
cím alatt Abonyi Árpádtól regény jelent meg. A modern, 
sőt a »századvégi« alkotások közül való, századvégi ala-
kokkal, ízléssel és erkölcsökkel. Olvasmánynak elég érde-
kes, sőt több tekintetben tanulságos is. A 176 lapra ter-
jedő. csinos zöld vászonkötésü könyv ára 50 kr., meg-
rendelhető az Athenaeum könyvkiadóságában, Budapest 
(Ferenciek-tere). 

** Magyar Táj szótár. A rn. t. Akadémia megbízá-
sából Sziunyei József egyetemi tanár által szerkesztett 
e nagy munkából Hornyánszky Viktor kiadásában meg-
jelent a VI. füzet, mely a liagyakodik-illant szók közötti 
anyagot tárgyalja. A vállalat tízíves füzetekben évnegyeden-
ként jelenik meg, ára füzetenként 1 frt, egész évre 4 frt. 
mely összeg a kiadó Hornyánszky-céghez küldendő. 

** Bibliai Elmélkedések, délutáni istentiszteletre. 
Irta. Fülöp József körmendi ev. ref. lelkész. Kapható szerző -
nél és Kis Tivadar könyvkereskedésében Pápán. 1—46. 1. 
Ára 2 korona. >Bibliai Elmélkedések* címen adtam ki 
egyszerű bibliamagyarázataimat, mondja a szerző, hogy 
elejét vegyem azon esetleg tehető megjegyzésnek, hogy ezek 
valójában nem bibliamagyarázatok, mert nem követem 
bennök a megszokott formát, a szentírás egy valamelyik 
könyvének végig magyarázásait s a versről-versre hala-
dást*. No hát, ha az adná meg csakugyan a bibliama-
gyarázás formai jellegét, hogy valamely könyv versről-
versre legyen végigtnagyarázva, nagyon bajos volna e 
nembe vágó szemelvényeket is írni, a mi pedig hogy le-
hetséges dolog, mindenki jól tudja, a ki csak valaha ilyféle 
munkával foglalkozott. Nem e szempontból kell tehát a 
kézalatti kötet munkálatai felett bírálatot mondanunk. Ez 
az »esetleg tehető megjegyzés« ép úgy meg nem állhat, 
mint meg nem állhat Fülöp Józsefnek sem azon nézete, 



hogy szemelvényekkel sokkal jobban terjesztjük a biblia-
ismeretet, mintha sorrend szerint magyarázunk, vagyis 
más szavakkal: többet látunk, ha egy szép ligetre csak 
az ablakon tekintünk ki, mintha annak virágos táblái 
között sétálgatunk. Nem azért nem bibliamagyarázatok 
tehát ezek a munkálatok, szoros értelemben véve a biblia-
magyarázás alaki feltételeit, mert szemelvények, hanem 
azért, mert a legtöbb esetben úgy bánik el szerző a szö-
vegével, a mint elbánni szoktunk vele, mikor elmélkedünk. 
Ne feledjük, hogy a bibliamagyarázásnál a szöveg tartalma 
a döntő hatalom az író kedélyhangulata felett; az elmél-
kedésben pedig épen a kedélyhangulata adja azt a vilá-
gítást, a melynek erősebb vagy gyengébb fényében, a 
felvett eszmék megjelennek. A kedélyhangulat ez. erő-
sebb vagy gyengébb fénye, ott van Fülöp József darabjain 
is, s épen ez oknál fogva, sőt még azért is, mert a szöveg 
igazi mélységeibe csah kivételesen bocsátkozik alá, nagyon 
helyesen járt el, mikor munkálatait nem bibliamagyará-
zatoknak, hanem bibliai elmélkedéseknek nevezte. Ez a 
cím adja meg a kötetnek azt az értékét, a mi hiányoznék, 
ha magyarázatoknak nevezte volna őket. És e cím alatt, 
még a legszigorúbb kritika mellett is, számot tevő kötetet 
adott szerző azon lelkésztársaknak, a kiknek vasárnap dél-
utánonként az ilynemű elmélkedésekre szükségük van. (Gr.) 

E G Y H Á Z . 

A gyülekezetek köréből. Irsárói írják Lapunknak 
a következő szép dolgokat: Az irsai ev. egyház rövid 
pár év alatt már harmadszor részesül oly adományban, 
mely manapság ritkítja párját. Előbb egy évenként 180 fo-
rintot jövedelmező szántóföldet kapott mostani buzgó fel-
ügyelője: Irsay József úrtól. Utóbb ugyancsak ennek köz-
benjárására a nemes Irsay-csa'ád örökségéből 1000 frtban 
részesült. Legutóbb pedig néhai Diószegiig István úr ha-
gyományozott annak végrendeletileg 1000 frtot, melynek 
kamatai az évi szükségletek fedezésére fordíthatók. Ezen-
kívül mult év november havában fentebb is említett 
buzgó felügyelője 200 frtot költött sajátjából a templom 
belső díszítésére, oltárfestésre, bronzirozott vas oltárkerí-
tésre s terítőre. Az egyház második felügyelőjévé f. hó 6-án 
ifj. Diószeghy Sándor úr, a hagyományozó fia, választa-
tott meg, a kihez alapos a remény, hogy atyja nyomdo-
kain haladva, kartársával együtt vállvetve fog az egyház 
felvirágzásán munkálkodni. — A rimaszombati ev. ref. 
egyháznak a nem régen hirtelen elhunyt Terhes Pál ha-
lálával megüresedett jövedelmes első papi állomását az 
egyházközség egyetértő akarattal Szalóczy Dániel ottani 
második papnak ajánlotta fel, a ki lelkes, szívhez szóló 
szónoklatai miatt a hivek osztatlan szeretetét bírja. Szaló-
czy azonban megrongált egészségére hivatkozva, az állást 
nem fogadta el. Most az egyházközség ragaszkodása je-
léül életfogyíglan tekintélyes évi járadékot fog neki biz-
tosítani. Terhes utódjául Czinke Istvánt is emlegetik. 

A gályarabok emléke Debrecenben. Özv. Hegyi 
Mihályné úrnő az ő vallásos lelkületét gyönyörűen jel-
lemző levél kíséretében bejelentette a debreceni ev. ref. 
egyház presbvteriumának, hogy a gályarabságot szenve-
dett prot. papok és tanítók emlékére saját költségén osz-

lopot emeltet az úgynevezett emlékkertben. Az oszlopter-
veket Gerenday Antal, budapesti jeles kőfaragó már el is 
készítette. Készített kettőt. Az egyik igen szép és jelleg-
zetes terv. Négy és fél méter magas oszlop süttői már-
ványkeménységű kőből. Tetején az időt ábrázoló szárnyas 
gömb van, egyik oldalán szalaggal átfont koszorú a hal-
hatatlanság symbolumáúl. Lentebb egy gálya látható, 
alatta nyitott biblia, mint a hit jelképe, belé eme szavak 
vésetnek: »Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam.* II. Tim. IV. 7. Az oszlop 
alsó részének egyik oldalán a gályarabok nevei olvas-
hatók a kiszabadító holland tengernagy Ruvter Adorján 
és az oszlopemelő özv. Hegyi Mihályné neveivel együtt. 
Az irányadó férfiak véleménye e terv felé hajlik. Az osz-
lopot ez évi szeptemberben fogják ünnepélyesen felál-
lítani. 

Vallásos estélyek Budapesten. A holdutcai iskola 
dísztermében február 17-én a január folyamában szüne-
telt vallásos összejövetelek ismét megkezdődtek és Kenessey 
Béla és Szabó Aladár theologiai tanárok vezetése alatt 
egész húsvétig minden vasárnap este félhétkor meg fog-
nak tartatni. A zuglói, erzsébetkörúti és budai helyisé-
gekben, valamint a ref. közművelődési egyesületben az 
egész tél folyamán voltak vallásos összejövetelek. 

Erdélyi ref. egyházkerületünk közgyűlése folyó 
évi március 16-ára van Összehíva Kolozsvárra. A köz-
gyűlés tárgysorozata a következő: 1. Az ifjú papok föl-
szentelése. 2. Főtiszteletű püspök évi jelentése. 3. Az 
igazgató-tanács évi jelentése. 4. Egyházkerület közpénz-
tárának az 1893-ik és illetve 1894. évi zárszámadása, 
az 1896. évi költségelőirányzatra vonatkozó jelentése. 
5. Igazgató-tanácsi előterjesztés: a) a zsinati törvények 
életbeléptetése tárgyában tett és még teendő intézkedé-
sekről : b) az egyházkerületi közgyűlés tanácskozási sza-
bályai tervezetének megállapításáról; c) az 1895-ik évi 
szeptember havában megnyitandó theologiai fakultás tár-
gyában tett intézkedésekről. 6. Konventi és több más bizott-
sági tagok választása. 7. Gondnokok választása. 8. Taná-
rok választása. 

Az orbai egyházmegye monográfiája. Az orbai 
ev. ref. egyházmegyének e hó 2-án Kovásznán tartott 
rendes egyházmegyei tanácsában Elekes László kovásznai 
ev. ref. lelkész indítványára határozatilag kimondatott, 
hogy az egvh. megye és községeinek történelmét a mil-
lenniumra meg fogja iratni a tanács. A munkálattal az 
indítványozó és Szabó Jenő barátosi ref. pap bízattak meg. 

I S K O L A . 

A középiskolák a millenniumi kiállításon. A 
millenniumi kiállítás középiskolai csoportja dr. Klamarik 
János miniszteri tanácsos elnöklete alatt ülést tartott, a 
melyen a kiállítási alcsoportok tárgyainak beszerzése dol-
gában kiküldött kisebb bizottságok jelentéseit tárgyalta. 
Beke Manó előadó bejelentette, hogy az újabb iskolaépü-
letek közül vagy ötven képének perspectiv kiállítása biz-
tosítva van. Kiss E. János az író és rajzeszközök kiállí-
tásáról tett jelentést, Staub Móric pedig bejelentette, hogy 
a természetrajzi csoport normális gyűjteményét jórészt 
már megrendelték. Dr. Hankó Vilmos a chémiai csoportra 



vonatkozólag ugyanezt jelentette, dr. Erödi Béla főigaz-
gató a geographiai csoport jegyzékét mutatta be. Tötössi/ 
Béla a geometriai normális gyűjteményt, a Mathematikai 
és Physikai Társulat a physikai normális gyűjteményt 
készítteti. E munka körül leginkább a társulat elnöke, 
báró Eötvös Loránd, a volt közoktatási minister buzgól-
kodik. Az ifjúsági könyvtár nagy részét Ssemák István már 
megrendelte. A graphikus táblákat, a melyek a középiskolák 
állapotát és fejlődését tüntetik fel. Beke Manó előadó készít-
teti. Az ország minden részéből jelentik egyes iskolák 
kiválóbb tárgyaikat, egyes tanárok pedig a tanítás érde-
kében kieszelt eszközeiket. Intézkedés történt egyes lokális 
gyűjtemények kiállítása dolgában is. Dr. Klamarik János 
elnök jelentette, hogy három természetrajzi lokális gyűj-
teményt készíttet: egyet, mely a hegyvidék, egyet, mely 
az Alföld és végre egyet, melv a Tengerparti természeti 
viszonyainak feltüntetésére szolgál. A tárgyalás folyamán 
a bizottság szóba hozta, hogy a kiállítás tanulmányozására 
ideérkező külföldiekre való tekintetből gondoskodni kell a 
középiskolák állapotát feltüntető és a magyar középiskolai 
tanítás terén uralkodó törekvések ismertetése céljából 
magyar, német és francia nyelvű ismertető füzetekről. A 
bizottság elhatározta, hogy a munka minden fázisának 
figyelembevétele céljából ezentúl gyakrabban tart ülést. 

A tiszántúli gimnáziumok felügyelője, a minap 
választott Joó István érdekes ténynvel kezdte meg hivatali 
működését. Körlevelet intézett a tanár-testületekhez, hogy 
tegyék meg biráló észrevételeiket a gimnáziumi vallástani 
tankönyvekre. Alkalmat az ad rá, hogy új kiadások készül-
nek s ezeknél figyelembe akarják venni a tanárok észre-
vételeit, vonatkozzanak azok bár a nyelvre, szerkezetre, 
tartalomra vagy terjedelemre. Ebben az eljárásban az a 
protestáns autonomikus elv nyilatkozik meg, hogy sem-
mit rólunk nélkülünk. Maga a kérdés pedig, a vallástani 
kézikönyvek revíziója, egyike a legégetőbb reformálni 
valóinknak. 

A miskolci főgimnázium új épülete. A mis-
kolci ev. ref. főgimnázium az állammal legközelebb kötött 
szerződés értelmében új épületet emel. E célra a mostani 
püspöki lak telkét szemelték ki, püspöki lakásul pedig a 
gimnáziumépület alakíttatik át. 

Tanítók kaszinója fog alakulni a székes fővá-
rosban. A kiküldött intéző-bizottság már kidolgozta az 
alapszabályokat és jelenleg tagok gyűjtésén fáradozik. E 
célból taggyüjtő íveket bocsátott ki és remélhető, hogy 
a kaszinó mielőbb megnyilhatik. Az alapszabályok sze-
rint háromféle tag lehet, ú. m.: a főváros területén belől 
lakó tanítással foglalkozó egyén rendes és a kívül lakó, 
tanítással foglalkozó egyén kültag és a tanítással nem 
foglalkozók, pártoló tagok. Beltagok és pártolók évi 10 frt, 
kültagok pedig 2 frt 50 kr. tagsági díjat fizetnek. Az in-
téző bizottság lelkes felhívást intézett a tanítósághoz or-
szágszerte. — Aláírási ívek Senyéi Ferenc igazgatónál 
(VII.. Murányi-utcai iskola) kaphatók. 

A budapesti tanítók segélyegyesülete február 
17-én tartotta az évi rendes közgyűlését Verédy Károly dr. 
tanfelügyelő elnöklete alatt, az új városháza termében. A 
tagok nagy számmal jelentek meg s tudomásul vették 
Sántha Lajos titkárnak nyomtatásban is megjelent rész-
letes jelentését. Az egyesületnek az idő szerint 634 rendes 
és 76 alapító tagja van. Az egyesület sokféle jótékony-
ságot gyakorol; így a mult évben tagjainak 19.000 frt 
olcsókamatú kölcsönt adott; tizenhárom tanuló között 
650 frt ösztöndíjat osztott ki; tanítók özvegyeinek és 

nyomorba jutott tanítóknak 200 forint segélyt nyújtott: 
10 elhalálozott tag temetésére 2500 frtot fizetett ki. Az 
egyesület vagyona a 34,000 frtot meghaladja. 

A magyar pedagógiai társaság február 16-iki 
ülésén De Gerandó Antónia az iskolai fegyelemről és 
szabadságról tartott felolvasást. Azt bizonyította, hogy a 
fegyelmezett gépies tornatanítás a testi fejlődésre káros, 
mert voltaképen sem nem erősít, sem nem fejleszt. Ép 
úgy károsnak tartja az erkölcsi nevelésnél és szellemi 
fejlesztésnél a katonai fegyelmet. A nevelés és oktatás 
feladata mindig az, hogy a növendéket felsőbbrendű lénynyé 
képezze és fölveti a kérdést, ki tekinthető felsőbbrendű 
lénynek? Arra az eredményre jut, hogy mindenki, a ki 
bármely úton, mely énjének megfelel, szenvedélylyel keresi 
az igazat. Az ilyen lény életének mindig meglesz szent 
egysége, altruisztikus iránya. Csak a félműveltség, a hamis 
tudomány tesz kicsinylővé s nevel proletárokat, mert alap-
jában tudatlannak hágy és mégis elbizakodottá tesz. Az 
iskola célja, hogy alapos műveltséget adjon és a felolvasó 
szerint ennek eszköze a szabadság. Bétcrffy Sándor az 
1848-ik évi júl. 20—24-én Budapesten megtartott első 
magyar tanügyi kongresszust, annak egybehívását. lefo-
lyását, megállapodásait, a kisdedóvásra és leánynevelésre 
vonatkozó munkálatait stb. Ülés végén Nagy László indít-
ványára elvileg kimondatott, hogy a társaság a millen-
niumi második egyetemes tanügyi kongresszusra képvise-
lőket küld. 

Tanítók fizetése a külföldön sokkal magasabb, 
mint hazánkban. A székesfővárosi tanítók fizetésök ren-
dezése alkalmából, számtalan adattal igazolják ezt. E ki-
mutatás szerint a népiskolai tanítók fizetése: Würtemberg-
ben 2650 frtig, Drezdában 2400 írtig, Berlinben és Frank-
furtban 2280 frtig, Párisban 3000 frtig (az igazgatóké 
4400 frtig), Angliában és Hollandiában 1250 írttól 5000 fo-
rintig, Aachenben 1380 frtig, Boroszlóban 1800 forintig. 
Kasselben 1920 frtig, Kölnben 1680 frtig, Halléban 1620 fo-
rintig, Hannoverben 1980 frtig, Wiesbadenben 1825 frtig, 
Münchenben 1116 frtig, Stuttgartban és Darmstadtban 
1500 frtig, Karlsruhéban 1920 frtig, Braunschweigban 
1860 frtig, Dessauban 1440 frtig, Coburgban 1320 frtig, 
Geraban 1620 frtig, Brémában és Lübeckben 1800 frtig, 
Elzász-Lotharingiában 1440 frtig emelkedik a tanítók fizetése. 

Népoktatásunk a millenniumi kiállításon. A 
millenniumi kiállítás népoktatási alcsoportjának csoport-
biztosai február 7-én Szathmáry György miniszteri taná-
csos elnöklése alatt érdekes értekezletet tartottak. Az elnök 
tudomására hozta a csoportbiztosoknak, hogy úgy Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint a kiállí-
tási igazgatóság hajlandó létesíteni egy minta elemi iskolát 
és minta kisdedóvót. György Aladár csoportbiztos bejelen-
tette, hogy eddig részvételre mintegy 80 elemi iskola, 
21 tanító-egyesület, 13 emberbaráti intézet s mintegy 15 
magánfél jelentkezett. Szuppán Vilmos tudatta, hogy négy 
tanítónőképző és 18 férfitanítóképző, 9 felsőbb leányiskola, 
35 felső nép- és polg. leányiskola és 27 polg. fiúiskola 
bejelentette részvételét a kiállításon. Elhatározta a bizott-
sági ülés, hogy Torontálmegye ajánlatát, hogy a népokta-
tási kiállítás költségeihez 5000 frttal hozzájárul, ha Toron-
tálmegye népoktatási kiállítását külön a torontálmegyei 
jelleg feltüntetésével felveszik a kiállításba, pártolással ter-
jeszti a csoportbizottság elé. Elhatározták továbbá, hogy 
a kézügyességet tanító elemi, felső nép- és polgári isko-
lák kézügyességi kiállítása csoportosan, az illető iskolák-
kal kapcsolatosan lesz bemutatandó, a speciális kézügyes-
ségi iskolák ismét külön csoportosítva. Végül még ifjúsági 
és népiskolai könyvtár megvalósításának szükségét mond-
ták ki. 



GYÁSZ ROVAT. 
f Haj esi Sándor. A rozsnyói ág. hitv. ev. főgim-

názium tanári kara fájdalmas szívvel jelenti, hogy Hajcsi 
Sándor főgimnáziumi tanár s volt igazgató f. hó 13-án. 
életének 69-ik. tanárságának 44-ik évében, hosszas szen-
vedés után jobblétre szenderült. Hült tetemei f. hó 15-ik 
napján délután 2l/» órakor tétettek nyugalomra az ág. ev. 
egyház szertartása szerint. A kimagasló szellemi tulajdo-
nokkal bíró tanférfiú, közhasznú önzetlen tevékenységét 
majd egy félszázadon át áldásteljesen a nevelésnek s a 
köznek szentelte. Legyen áldott emlékezete! 

f Peleskey Dániel ombódi ev. ref. kántortanító, 
a ref. tanítói kar egyik kiváló tagja, febr. 11-én Ombódon 
(Szatmárm.) elhunyt. Hű napszámosa volt nemzetének és 
egyházának. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Budapesti ref. főgimnáziumunk 

jeles tanára, Fiók Károly a budapesti egyetemen a magyar 
nyelvből és irodalomból »summa cúm laude« tudori okleve-
let szerzett. Melegen gratulálunk. — Dr. Cher ven Flóris, a 
budapesti VII. kerületi főgimnázium helyettes igazgatója, 
ugyanazon intézet rendes igazgatójává neveztetett ki. — 
A vallás- és közoktatási minisztériumban Szathmáry 
György miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
osztálytanácsos miniszteri tanácsossá, dr. báró Barkóczy 
Sándor miniszteri titkár osztálytanácsossá és dr. Csorba 
Ferenc miniszteri segédtitkár miniszteri titkárrá nevezte-
tett ki. 

* A tanítók, mint anyakönyvvezetők. Perezel 
Dezső belügyminiszter, a tanítók országos bizottságának 
küldöttsége előtt, mely a miniszter jóindulatát volt meg-
köszönni, kijelentette, hogy a felekezeti tanítókat teljes-
séggel nem szándékozik anyakönyvvezetökül alkalmazni. 
Ha a kultuszminiszterrel e tekintetben megegyezésre jut. 
csakis az állami és községi tanítókat s ezeket is csak 
kivételesen fogja e fontos misszióval megbízni. — Furcsa 
dolog biz' ez így is . . . 

* A gyermekvédelemről és a szegényügyről 
érdekes felolvasást tartott Kanócz István miniszteri osz-
tálytanácsos az országos közegészségügyi egyesületben. A 
felolvasás eszmemenete ez: Nálunk az állam mindezideig 
elmulasztotta ez iránti kötelességeit s költségvetésében 
mindössze 8000 frttal szerepel a gyermekek védelme, mely 
összeg két jótékony intézet közt oszlik meg. Az állam a 
községekre hárítja a gyámoltalan gyermekek ellátási köte-
lezettségét, pedig nálunk a községek annyira szegények, 
hogy a legtöbbjük 50%-os pótadó alatt nyög. Fölhozza 
az illetőség kutatása körüli herce-burcát, a mi még a fő-
városban is olyan állapotokat teremt, hogy 400, sőt több 
gyermeket kell a toloncházba küldeni s ott ápolni, a míg 
illetőségüket megállapítják, a mi gyakran évek alatt sem 
sikerül. A társadalom, mint mindenütt, úgy itt is előljár 
a jótékonyságban, de nem győzi meg a szükséges erővel. 
Végig tekint a gyermekvédelem minden fázisán, a talált 
gyermektől kezdve a csavargó gyermekig. Az előbbiekért 
Ausztriának évenkint mintegy 25,000 frtot fizetünk. A fiatal-
korú bűntettesek pedig minden védelem nélkül vannak ki-
dobva a romlásnak, a bűntanyák fertőzésének. Mind ezen 

segíteni, felolvasó szerint, az állam kötelessége. — A szegény-
ügy rendezéséről is szólt ezután. Járási körök külön közös 
szegény-pénztárt szerveznének, melyből közös kiadásaikat 
fedeznék. E járások élén egy megyei hivatal állana, mely 
viszont a minisztériumban szervezett külön önálló szak-
osztálynak tartoznék felelősséggel. — A mi nézetünk sze-
rint sem a szegényügy, sem a gyermekvédelem ügye mind-
addig erkölcsiig is kielégítő módon rendezve nem lesz, 
míg az egyházak is meg nem teszik a magukét. Állam, 
egyház és társadalom, ezeknek együtt kell kezet fogniok 
az >ember-védelem* e szent munkájában. Keresztyén bei-
misszió, jöjjön el a te országod! 

* Angolország népessége, a gyarmatok kivételé-
vel, 1893-ban, mint egy hivatalos kimutatásban olvassuk. 
29.731,100 volt. Házasságot kötött 218,689 pár, született 
914,642 egyén, meghalt 569,958 egyén. A szaporodás 
tehát elég tekintélyes. Nem így Franciaországban, hol 
habár a lakosság száma 10 millióval több, mint Angol-
országban, a születések száma 40,000-el kevesebb. Ezek 
az adatok ismét megerősítik azt az évről-évre ismétlődő 
tapasztalatot, hogy a francia nemzet pusztul, az angol 
pedig csaknem rohamosan szaporodik. 

A D A K O Z Á S . 
A szabadkai ev. missziói templom s paplak 

felépítésére : Apostági községi biró gyűjtése 9 frt 75 kr.. 
alsó-kubini pénzügyigazgatóság 2 frt, ambrózfalvai köz-
ség 5 frt, alsó-szakálnoki lelkész gyűjtése 2 frt 87 kr., 
Ambrózy Béla főmérnök gyűjtése 3 frt 50 kr., Bikács köz-
ség elöljárósága 5 frt, budapesti VI. ker. áll. főreáliskola 
3 frt, bulkeszi egyház 3 frt, dévaványai biró gyűjtése 4 frt 
82 kr., d.-horváthi biró gyűjtése 1 frt 90 kr., diosádi kör-
jegyző gyűjtése 55 kr., Desewffy Lajos 2 frt, erdőteleki 
községi elöljáróság gyűjtése 5 frt 50 kr., egri állami reál-
iskola 3 frt, eszéki lelkész gyűjtése 12 frt, Felső-Széle 
község 20 frt, Fábry János 1 frt, gecsei biró gyűjtése 
7 frt 42 kr., gömörmegyei nép- és iparbank 2 frt, Gerber 
Frigyes S.-Tarján 5 frt, Hrivnák Mihály Mosóczon gyűjt. 
5 frt 30 kr., iglói tanári kar 3 frt, kis-kün-laczházai köz-
ség 25 frt, kis-scheneri lelkész (Erdély) 2 frt, keresztesi 
községi jegyző gyűjtése 7 frt, Korossy Sándor gyógyszerész 
1 frt, kúlai községi elöljáróság gyűjtése 7 frt 80 kr., losonczi 
takarék s hitelbank 5 frt, luezíni községi biró gyűjtése 
2 frt 48 kr., lónyabányai lelkész gyűjtése 2 frt, lévai 
pénzügyigazgatóság 1 frt, lepsényi községi biró gyűjtése 
3 frt 60 kr., limbachi egyház 12 frt, Lehotszky Gusztáv 
Korpona 5 frt, Mihályi Sándor N.-Démen gyűjtése 11 frt 
65 kr., Mosánszky Győző Eperjes 1 frt, nyárad-szeredai 
járásbiró gyűjtése 2 frt 45 kr., nyitra-szerdahelyi egyház 
2 frt, orosházi egyház 5 frt, Pelsücz város elöljárósága 
gyűjtése 2 frt 70 kr., pilisi egyház 4 frt, pancsovai egyház 
5 frt, Piger Adolf Vaál gyűjtése 6 frt 65 kr., Rózsahegyi 
hitelegylet 3 frt, szabolcs-szentmihályi biró gyűjtése 3 frt 
25 kr., szeredáni járásbíróság gyűjtése 2 frt 50 kr., 
s.-a.-ujhelyi község 1 frt, s.-a.-ujheíyi egyház 1 frt, szeg-
hegvi lelkész gyűjtése 8 frt 20 kr., tassi biró gyűjtése 
12 frt 30 kr., tolna-némedi község szeg. pénztára 2 frt, 
táczi biró gyűjt. 8 frt, trencséni pénzügyigazgatóság 1 frt 
50 kr., Terray Béla lelkész gyűjtése 12 frt 55 kr., urai-
ujfalusi biró gyűjtése 8 frt 45 kr. Üj-Verbász község 3 frt, 
Vadasfay biró gyűjtése 2 frt = összesen 290 frt 69 kr. 
Kelt Szabadkán, 1895. február hó 5-én. Korossy Emil, ev. 
misszió-lelkész. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Megjelenik minden csütörtökön. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Fé lévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 0 frt. 

M'jyex szám ára '40 kr. 

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

cimzendök. 
Kiadtf-liivatal: 

llornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

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

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

Lelkipásztori teendőink az új törvények 
kihirdettetése és életbelépte után. 

Egy szempont van már csak hát ra , melyből 
még fölvett fő tárgyamat fejtegetni óhajtom, me-
lyet a többieknél kisebbnek egyáltalában nem 
tartok, sőt a melynek s ikeres gyakorlásától egy-
háztársadalmi életünk gyökeres megváltozását, 
virágzó föllendülését várom és remélem: az tudni-
illik, hogy mik lesznek a mi lelkészeink lelkipásztori 
teendői az új viszonyok között, az új egyházpolitikai 
törvények kihirdettetése és életbelépte után? 

Szeretném egész lelkemet, érzelmeimnek tel-
jes világát, egyházunk ügyei, előhalaclása iránti 
minden igaz érdeklődésemet beleönteni e sorokba. 
Szeretném, ha lángoló hittől és szeretettől buzgó 
szavakban tudnék e tárgynál kifejezést adni gon-
dolataimnak. 

Szere tném ezt valójában, mer t ha egyhá-
zunkat. mint előbbi c ikkemben fejtegettem, bel-
missziói egyházzá óha j tanám átváltoztatni, nem 
kevésbbé lelkesít az a gondolat, hogy milyen 
nagygyá, ha tékonynyá tudnók lelkészi hivatalun-
kat tenni, ha á t járva a Szentlélek m u n k á r a buz-
dító erejétől, valóban lelkiatyái, lelkipásztorai 
is lennénk gyülekezeteinknek ! 

És pedig vannak-e közöttünk sokan, kik 
ezzel valójában dicsekedhetnek, kik hivata luknak 
eszméjét, annak teljes szélességében, mélységében 
és magasságában betöltik ? ! 

Én a lelkészt nemcsak hitszónoknak ós litur-
gusnak szeretném látni, hanem egyszersmind ka-
techetának ós lelkipásztornak i s ; kinek tehá t 
nemcsak az a gondja, hogy vasárnapról-vasár-
napra s felhívásra a közistentiszteleteken kívül 
előforduló más ünnepélyes a lka lmakkor is hir-
desse Is tennek igéjét, imádkozzék híveivel és 
szolgáltassa a s z a k r a m e n t u m o k a t : hanem viseljen 
ő gondot isteni t iszteleteken kívül is, felhívás 
nélkül, lelki ismerete sugalma folytán gyülekezete 
kicsinyeire az iskolában s nagyjaira az élet min-

den viszonyai, úgy kedvező mint kedvezőtlen 
körülményei között. 

Nekünk, hála Istennek, van elég sok jó hit-
szónokunk, kik buzgó lelkesedéssel hirdetik tem-
plomi szószékeikből áldott Idvezítőnknek tudo-
mányát : de nincsen sok igazi lelkipásztorunk. 

Vannak Keresztelő Jánosaink, kik megté-
rés re intik, hívogatják ha l lga tó ika t : ele kevesen 
vannak közöttünk a János apostolok, kik a sze-
retet lelkétől hevítve, kézen fognák lelki gyer-
mekeiket , hogy úgy plántál ják be lelkeikbe az 
örök evangél ium szellemét. 

Vannak tudósaink, kiknek tudományá t bá-
mulva csodáljuk, de a kik hasonl í tanak ama 
francia püspökhöz, kiről inasa mindig azt mondá 
a hozzá bejutni akaró híveknek : »a püspök ú r 
tanul((, a mire aztán jól jegyzé meg egy egy-
szerű ember : »vajha már olyan püspököt kül-
dene nekünk egyszer a király, a ki tud is vala-
mit !« Igenis, vannak nekünk tudósaink is, de 
a kik a tudományt csak magáér t a tudományér t , 
vagy legfentebb prédikációik mélyebbé, tudósabbá 
té te léér t művelik, de ahhoz nem értenek, hogy 
a keresztyén hitélet tudományát , ezt a lélek- és 
szívnemesítő és olyan könnyen elsaját í tható tudo-
mányt átvigyék a népélet legmélyebb rej tekeibe is. 

Valljuk be, hogy sok lelkészünk csak akkor 
beszél hallgatóival a vallás-erkölcsi intelem és 
tanítás, a lelkiatya hivatalának nyelvén, mikor 
palást borí t ja vállait 

És ez nem jól van így! Határozot tabban 
fejezve ki: ez így nagyon rosszul van ! 

Nem így lát tam én ezt Skóciában, az élő 
vallásosság, az igaz hitélet s ezért a keresztyén 
felebaráti szeretet ama klasszikus földjén. 

Mult óv végefelé, a »Protestáns Szemlea ha-
sábjain közöltem egy minden egyszerűsége mel-
let is valóban nagy német lelkésznek, a diakonissa-
intézményt jelen századunkban ú j r a föltámasztott 
Fliedner Tivadarnak életrajzát s benne az Úr 



szere lméér t buzgó lelkipásztornak képét is igyekez-
tem lerajzolni. 

Legyen szabad ezen nagy alakot jelen cik-
kem keretében is megelevenítenem, s a mit ott 
nem tettem, a fentebbiekre szorosan vonatkozó-
lag hadd vegyem át előttem fekvő életrajzából 
egy nyomtatásban »Az egyéni lelkigondozás, mint 
a lelkészek és egyház-vének nagy kötelességed cím 
alatt megjelent egyházi beszéde gondolatait , a 
melyekből megismerhet jük , hogy miképen fogta 
föl a lelkészi hivatalt, a maga teljes egészében 
a nevezett német lelkész. 

Ezen beszédét ő Düsseldorfban, egy kerület i 
lelkészi gyűlésen Csel. 20, 28. (Viseljetek gon-
dot magatokról ós az egész nyájról stb.) alapján 
1834-ben tar tot ta . 

Szent komolysággal hangsúlyozza Fl iedner 
mindenekelőt t az elővigyázó, a példányszerű élet-
folytatás fontosságát, melyre a gyülekezet elöl-
járói hivataluknál fogva kötelezve vannak s azután 
részletesen beszél az egyes gyülekezeti tagoknak, 
saját szükségeik szerint való lelki gondozásáról. 
Rámuta t először a testi betegekre, kik a türelem-
ben ós hitben való erősítést különösen igénylik, 
de egyszersmind a bűnbána t ra és Is tenben való 
bizalomra vonatkozó felhívás i ránt is épen nagyon 
fogékonyak ; hogy a betegágyon tett elhatározá-
sokat gyakran elfújja a szél: az ne csüggeszszen 
el senkit. »Ha száz beteg közül, kiket megláto-
gatunk, csak egy is az Úrhoz t é r : az már elég 
jutalom fáradozásunkért . Hiszen egy léleknek az 
é r téke fölér az egész világ értékével«. Azután 
jönnek a lelki betegek, az eltévelyedettek és meg 
nem tértek, kikre a véneknek ügyelniök kell. 
Ezen lelki betegek külön-külön való fölkeresósót 
sok, egyébként jó érzelmű lelkipásztor nem tar t ja 
hivatásának, hanem Is tenre bízzák őket egyedül. 
Kifogásokat hoznak föl : »A prédikálás a mi fő-
hivata lunk; az eltévelyedettek fölkeresóse sok 
időbe kerül, melyet jobban ér tékes í thetünk a 
pródikálásra való előkészületben ós más tudo-
mányos tanulmányozásban; sok ellenséget szer-
zünk magunknak az által, különösen az előkelőb-
bek között ós elveszítjük külső egyházi célokban 
való támogatásukat . Igen, sőt a legtöbben dur-
ván elutasí tanak bennünket« . De Fl iedner mind-
ezen kifogásokkal szembeszáll. »Hol van megírva, 
kércli, hogy a Krisztusról való üclvtan hirde-
tésének egyedül a templom volna a helye ? 
Mily gyakran prédikál t az Úr, mily gyakran pré-
dikáltak az apostolok csak egyetlenegy személy-
nek ! V an-e jobb előkészület egy gyümölcsöző 
prédikáláshoz, mint gyülekezetünk tagjai lelki 
ál lapotának a hót folyamán a katheclrán kívül 
való megismerése? Mindenesetre sok időbe és 
fáradságba kerül az egyes beteg juhok ezen hű 

gondozása. De hát azért vagyunk mi itt. Legtöbb 
időnket és fá radságunkat lelkipásztori hivatá-
sunknak kell szentelnünk. A kinek gyülekezete, 
nagysága miatt nagyon is nehezére esik ezen 
egyéni lelkigondozás, az nézzen segítség után, 
a hol és a mint ehhez hozzájuthat ; mer t 
mindig ő marad a felelős minden lélekért. Vagy 
talán azt mondod Káinnál : »Avagy őrizője va-
gyok-e én az ón a tyámfiának ?« Oh milyen nehéz 
hivatal a mi pásztori hivatalunk ! És ha mindenüt t 
kerülnek is egyesek, kik bennünke t fenhéjázólag 
elutasí tanak : hát mi különös van ebben ? Meg-
tör tént az a Mesterrel ós az ő első szolgáival 
is. »Én reám fogság ós nyomorúság következik«, 
így halljuk Pál apostolt beszéln i ; »boldogok lész-
tek, mikor t i teket én éret tem szidalmaznak, há-
borgatnak®, mondá maga az Úr. Nem a magatok 
nevében folytatjátok hivatalotokat, hanem a Szent-
lélek tett t i teket püspökökké és ő lesz a ti 
vigasztalástok, a ti erőtök ; ő fog gyümölcsöt 
termelni ajkaitok beszéde u tána . Azután a hitben 
gyöngék gondozását tárgyal ja a szóban forgó egy-
házi beszéd, kik még olyanok, mint a most szü-
letett csecsemők ós az erősekét, kik idvességet 
ós gyógyulást találtak Krisztus vére által ós most 
egészségesek a hitben, a szeretetben, a türelem-
ben ós szorgalmatosak a jó munkákban . Mind-
ezeknek közel kell állaniok a lelkipásztor szivé-
hez. »Ime lássátok, kedves testvéreim, ezek az 
egyéni lelkigondozás köte lességei ; nehezek és 
sokfélék ugyan azok, de az Űr rak ta reánk és 
ő segít is azokat betölteni. Egyáltalában nem 
kell kérdezgetnünk, hogy vájjon akarjuk-e, mikor, 
mint hű lelkipásztoroknak kötelességünk betölteni 
azokat; ha nem : tegyük le hivatalunkat®. 

Ecldik Fliednernek egyszerű, minden cifraság 
nélkül való, de szívből jövő s épen azért szívhez 
szóló beszéde. 

Jól tudom, hogy nem igen tartozik ide, de 
jól esik ideigtatnom azt a párbeszédet , melyet 
Fliedner temetéséről jővén, két lelkész folytatott: 
))Fliedner tu la jdonképen nem volt nagy hitszó-
nok® — jegyzé meg az egyik. »Mit, hogy az az 
ember ne lett volna szónok ? ! — válaszolá a 
másik. Nekem egy embernek a szavai sem ha-
tot tak soha olyan mélyen a szivembe, mint az 
övéi.® 

Azaz, hogy mégis idetartozik ez a beszéd: 
hasznát fogom annak mindjár t venni. 

A lelkész vetegesse a maga egyházi beszé-
deivel a magvakat s mint lelkipásztor öntözgesse 
az elhintet t magvakat , hogy kikeljenek azok s 
hozzanak bő termést a lelkeknek üdvére. 

A ka thedra i hűséges munka lelkesíthet és 
ösztönözhet bennünke t önkénytelenül is, legalább 
sok esetben, a lelkek egyéni gondozásá ra ; de 



ez minden esetben jótékonyan hat vissza ka thedra i 
működésünkre , hatékonyabbá, építőbbé tevén egy-
házi beszédeinket azon egyszerű okból, mer t 
azoknak tárgyát nem theologiai tudományossá-
gunk gazdag tárházából , nem is pusztán vallásos 
ismerete inknek az idők folyamán összegyűjtött 
kincsei közül, hanem magából a tapasztalatból, 
az életből és pedig épen gyülekezetünknek álta-
lunk megismert életéből vet tük ki. 

Erclekes aztán ezen fej tegetések kapcsában 
megjegyeznünk, hogy még Fliedner fentebb vá-
zolt, Csel. 20, 28. alapján írt egyházi beszédé-
ben egy kis le lkipásztorkodás- tant adott, ugyan-
azon szöveg, teljesen hasonló körülmények között, 
tudniillik mint egy 1655. december 4-ón elmon-
dani akar t egyházi beszéd szövege, alkalmul szol-
gált azon kar egyik legnagyobb angol theologu-
sának, Baxter Rikhárdnak, » The Re förmed Pastor« 
(a re formátus lelkipásztor) című ha ta lmas mun-
kája megírására , a mennyiben midőn megírott , de 
el nem mondhatot t beszédét ki aka r t a nyomatni, 
jegyzetei felhasználásával az egy te r jede lmes kö-
tetnyi munkává, a gyakorlat i theologiai szakiro-
dalom terén egyik legér tékesebb műve, legmélyeb-
ben já ró le lkipásztorkodástanná nőtte ki magát. 

Igenis, a prédikálás ha kibővül, ha magas-
latáról leszáll a nép közé : lelki gondozássá le-
szen, s mint minden prédikációnak azzá, minden 
lelkésznek meg lelkipásztorrá kellene átalakulnia. 

Legyen hát mindenekelőt t minden mi egy-
házi beszédünk aktuális, a kor igényeinek, a 
gyülekezet szükségeinek megfelelő. Nem ragyogó 
szóáramra, csillogó le í rásokra van abban szük-
ségünk, hanem legyen az nemesen népszerű s 
egyszerű, mint az égboltozat fönsége csillagos 
éjszakán, tehát ragyogjanak ki abból az evan-
gélium szerelmének sugarai , a mint azt híveink 
életéből ellestük, vagy abban látni szeretnők, a 
mint ezt Fliednertöl is megtanulhat juk . 

Közelebb térve pedig a tulajdonkópeni lelki-
pásztorkodáshoz, őrködjenek híven lelkészeink 
gyülekezeti iskoláik szelleme s azokban főként 
a val lástaní tás szelleme iránt. Ügyeljenek arra , 
hogy felekezeti iskoláinkban a leendő egyház-
tagok jó, hű és buzgó re formátusokká képez-
tessenek ki. Igaz az a régi mondás a maga lé-
nyegében : »Ghristianus mihi nomen, Református 
cognomencc, de bizonyos, hogy más felekezetek 
példájára nekünk is minél erősebb felekezeti 
jel lemet ós jelleget kell a hozzánktar tozókba be-
csepegtetnünk. 

És ezt a munká t az iskolában kell elkez-
denünk. Quo semol est imbutu, reuns servabit odo-
rem testa diu. 

Azután hozzák be lelkészeink a gyermek-
istentiszteleteket, melyekért egyáltalában nem 

szükséges külön templomi órát sem tartaniok. 
Hol van az megírva, hogy vasárnap délután, a 
fe lnőt teknek való káté, vagy bibl iamagyarázás 
helyett ne lehetne beszélni a gyülekezet kicsi-
nyeihez, a nyáj b á r á n y a i h o z ? ! Hiszen úgy lehet, 
sőt úgy is kell azt a beszédet intézni, hogy hí-
veink közül senki se távozzék el éhesen abból 
a lelki vendégségből, melyen az evangélium ele-
delét ós az örökélet italát osztogatjuk, tehát a 
felnőttekhez is szólhatunk minden olyan alka-
lommal, midőn célunk szerint a kicsinyekhez 
aka runk inkább beszélni. 

Sőt ón határozot tan t i l takoznám minden 
olyan felfogás ellen, mely engemet lelkiismeret-
lenséggel vádolna, ha egyszer-egyszer a vasár-
nap délelőtti istentiszteleti ó rá ra hívnám össze 
gyülekezetem gyermekeit , természetesen a fel-
nőttekkel együtt , hogy azon alkalommal inkább 
amazokhoz beszéljek. »Maxima reverentia debetur 
pueris«, nemcsak az én részemről, hanem a gyüle-
kezeti tagok részéről is. 

Ez a lelkipásztori munka tehá t külön időt 
egyáltalában nem igényel, külön erőfeszítésre 
nincs ére t te szükség. 

Es i smer jük el, hogy ez fontos szempont. 
De ismerjük el azt is, hogy a gyermekvilág, 
későbbi é le tszakának hi thűsége, egyházias érzü-
lete által bőven meg fogja munkánk te rhé t há-
lálni, ha a szokottnál kissé talán mégis nehe-. j L •' • -
zebben menne nekünk az ilyen prédikálás . 

Előbbi c ikkemben beszéltem a gyülekezeti 
szegények ós árvák gondozásáról, s mondot tam 
ott is, hogy a lelkész ezen samar i tánus i munka 
te rhe alól ott sem vonhat ja ki magát, hol a 
gyülekezet ezen gyönge tagjai szemmel tar tására , 
evangóliomi szellemben való vezetésére külön 
gondnok választatik is. 

A gyülekezetek tagja inak lelkipásztori meg-
látogatása a lelkésznek egyik legszebb s ered-
ményében legáldásosabb hivatása. 

Ha nehéz valahol ezen látogatásokat meg-
kezdeni, a törvény világos rendelkezése immár 
támogatására jött a lelkészek aggódó lelkiisme-
retének. 

Kezdje meg ezen kötelessége teljesítését a 
szegények és árvák ha j l éka iban ; kezdheti ezt 
minden nagyobb fel tűnés nélkül, s azután mind 
szélesebb körben folytathatja, hogy áldottak le-
gyenek nékie, vallása békehirdető apostolának 
lábanyomai szegények ós gazdagok között egy-
formán. 

Igen, ezen lelkipásztori m u n k a mielőbbi, 
azonnal való megkezdését kívánják tőlünk az 
idők jelei. A három új egyházpolitikai törvény 
sürgős tevékenységre szólít bennünket . 

Meg kell a lelkek megnyerésének ezen mun-



káját kezdenünk, még mielőtt é le tbelépnének az 
ú j törvények. Most még fel tűnés nélkül tehet jük, 
míg későbben kezdve könnyen nevetségessé 
tehe t jük magunkat , mint a kik a vízbe fulla-
dáshoz állva közel, a szalmaszálhoz is kapko-
dunk. 

Elhiszi azt én nekem minden bizonyítgatás 
nélkül mindenki , hogy, ha é rdekében áll és pe-
dig szent é rdekében egyházunknak, hogy hívei 
közül polgári egybekelésük után minél többen, 
lehetőleg mindannyian jelentkezzenek egyházi 
esketésre is és hogy a vegyes házasságokból 
születendő gyermekek közül minél többet a mi 
egyházunk nyer jen meg : ezt csak ott lehet re-
mélni és elvárni, a hol a lelkész nem puszta 
zsoldért szolgáló haszontalan szolgája az egyház-
nak, hanem lelkiismeretes, hű pásztora is egy-
szersmind az ő gyülekezetének. 

Az sem szorul bővebb magyarázat ra , hogy 
ha annak a sok anyakönyvi k iadványnak te rhe 
lassanként lehull lelkészeinknek vállairól, me-
lyekkel eddig, főként nagyobb gyülekezetekben, 
olyannyira el voltak ők, mint egyik korábbi cik-
künkben láttuk, árasztva, mindinkább kezökbe 
vehetik gyülekezeteik benső életének munkálását , 
mindinkább lelkipásztorai lehetnek gyülekeze-
teiknek, mint ilyenek mind nagyobb gondot 
fordítván a r r a is, hogy a lelki ós erkölcsi erő-
södéssel különben is karöltve járó anyagi gya-
rapodás is dicsérje az ő Istennek, Isten orszá-
gának szolgáló jó munká juka t . 

És hogy az igehirdetés nagy munká jában 
való hűséges forgolódásra még egyszer vissza-
tér jek, én azt hiszem, hogy az idők lelkének 
fuvallatát érezte a mi legközelebb tar tot t zsina-
tunk, mikor az általa alkotott ú jabb törvénykönyv 
115. §-ában a bibl iamagyarázás mellett a káté-
magyarázást is kötelességökké tet te lelkészeink-
nek. Fontos, vagy bár mindeneset re nehéz teendő 
ez, melynek fontossága és nagysága egyházfen-
tartó, a hívek, a szentek egyességét ápoló ere-
jében áll. Jól tet te egyházunk, hogy a debreceni 
zsinat mulasztása után a kátémagyarázásról , mint 
lelkészi teendőről, szintén megemlékezett . Ha 
létrejő csakugyan a vallás szabad gyakorlásáról 
hozandó törvény is, meg vagyok győződve, hogy 
a heidelbergi káté komoly szavainak komoly ós 
lelkes magyarázata fel fog hangzani olyan tem-
plomi ka thedrá inkban is, melyekből azokat ecldig 
következetesen nem hirdették. 

Megtanít majcl mindnyá junka t az idő hit-
vallási könyvünk megbecsülésére . 

* * 

Nagyon hosszúra nyúltak fejtegetéseim, be-
rekesztem hát immár azokat. 

Ügyszeretet s a három ú j egyházpolitikai 
törvény fölötti gondolkodás aclta kezembe a tollat 
s vezette azt cikkeimen kérészül. 

En örömmel üdvözlöm e törvényeket , mer t 
azok te t t re hívnak bennünke t s a veszedelmes, 
a nehéz időkben való lelkes tevékenység többet 
ér szerintem a nyugalmas idők lélekölő lethar-
giájánál. 

Béke velünk, Is tennek békéje a reánk váró 
küzdelmek csatazajában is ! 

Debrecen. Csiky Lajos. 

A horvát-szlavonországi prot, egyházak 
kérdéséhez.* 

I. 
A kérdés veleje. — A horvát-szlavon ev. prot. egyházak fejlődése 

1848 előtt. 

Egy hirtelen tett Ígéretnek teszek eleget, midőn a 
következő sorokban a horvát-szlavón protestáns egyházak 
ügyére vonatkozólag összeszedett adataimat állítom össze. 

Fel akarom mutatni, hogy miként keletkezett e kér-
dés; miként lett országos jelentőségűvé és miben látom 
én a valódi nehézségeket. Sine ira et studio fogom meg-
jelölni a tévedéseket és hibákat, melyeket szerény néze-
tem szerint, úgy a horvát egyházak, mint a magyar anva-
egyház is elkövettek. De természetesen mindig azon cél 
szemelőtt tartásával, hogy az ügy minél elébb az óhajtott 
megoldás stadiumába hozassék. Nem személyek: maga 
az ügy érdekel engem. Távol van tőlem bárkinél a szán-
dék tisztaságát kétségbe vonni, vagy kicsinyelni azon 
küzdelem értékét, melyet a tőlünk elszakadni vágyó test-
vérek kifejtettek. Meg vagyok győződve, hogy egyedül az 
ev. egyház érdeke vezérli tetteiket és hogy nem a célra* 
hanem egyedül az •annak elérésére szolgáló eszközök meg-
választására nézve forog fenn véleménykülönbség. 

Mi a kérdés veleje ? 
Az, hogy a Horvát-Szlavonországok területén lakó 

s többnyire Magyarországból kivándorolt és már 25 ezerre 
szaporodott evang. prot. hivek és az általok alapított 
egyházak miképen kormányoztassanak, s minő jogi vi-
szonyban legyenek a magyarhoni ev. egyetemes egyház-
zal? Más szóval: minő szervezet mellett valósíthatnák 
meg legtökéletesebben az ev. vallás eszményi céljait a 
tényleg fennálló horvát politikai alkotmány keretében ? 
Vájjon úgy, ha fentartják az anyaországi egyetemes egy-
házzal való szerves összetartozásukat? avagy úgy, ha 
attól elszakadva, külön önálló és autonorn egyházmegyéket 
vagy püspökséget alkotnak? 

Hogy e kérdésre lehetőleg helyes feleletet adhassunk, 
vissza kell pillantanunk a horvát-szlavon egyházak tör-
ténelmi múltjára és fejlődésére. 

* Ez az aktuális tárgyú tanulmány felkérésünkre szerző 
által régebben Íratott és bocsáttatott rendelkezésünkre; de közlését 
terjedelménél fogva csak most kezdhettük meg. Szerk. 



Tény, hogy Horvátország az Árpádházi királyok óta 
Szent István koronája alá tartozik, s hogy ennélfogva 
törvényhozása is közös volt és bizonyos tekintetben ma 
is közös a szorosabb értelemben vett Magyarországéval. 
A vallási reformatió oda is korán behatolt, ámbár üldö-
zések miatt sohasem bírt megerősödni. 

Köztudomású és a szabadelvű haladás szellemének 
terjedését épen nem igazoló tény az, hogy Horvátország-
ban az evang. ref. vallás szabadsága még mai napig 
sincs a törvény által biztosítva! 

Pedig a történet lapjaiból olvassuk, hogy azon a 
vidéken, hol a mai Horvát-. Sziavon- és Dalmátországok 
feküsznek, már a XVI. században éiénk szellemi élet és 
irodalmi munkásság folyt, melyet csak az ügynevezett 
ellenreformatió szelleme fojtott el. 

Fenmaradt emlékezete a Gapo d'Istriából származott 
ifjabb Vergerius Péter Pálnak, a volt modrusi püspöknek, 
a ki jelenvolt a wormsi birodalmi gyűlésen és a ki 
eleinte heves ellensége volt a protestantizmusnak; de mi-
kor a küzdelem hevében érintkezésbe jött az evangéliom 
védőivel, meggyőződött azok ügyének igazságáról — és 
Saulusból Paulussá vált. 

Fenmaradt emlékezete Mathias Flacius lllvricusnak, 
a ki személyes barátja volt Luthernek és Melanchtonnak 
és a ki a Magdeburgi Centuriák által nagy szolgálatokat 
tett a protestáns theologiai tudománynak. 

Fenmaradt emlékezete Dudith Andrásnak, a ki elébb 
mint dalmatiai, később pedig mint pécsi püspök szere-
pelt; s a ki a híres tridenti zsinaton a kehely használata 
és a coelibatus megszüntetése mellett szólalt fel, s végre 
nyiltan átlépett az ev. egyház kebelébe. Mindezek tollal 
és szóval szolgálták a reformatio ügyét a déli szláv tar-
tományokban. 

És akadtak olyan férfiak is, a kik a politikai cse-
lekvés terén tűntek fel igaz keresztyén lelkületükkel és 
szabadabb evangélikus felfogásukkal. Ilyen volt például 
Ungnád János, Alsó-Ausztria és Horvátország katonai 
parancsnoka, a ki valóságos lelkesedéssel viseltetett a 
reformáció iránt és azt állása veszélyeztetésével is elő-
mozdította a déli tartományok népei között. Ilyenek voltak 
az evangélikus vallást követő bánok, kiknek védő szárnyai 
alatt horvát nyomdák keletkeztek és azokban evangélikus 
papok művei nyomattak a nép használatára. Ez utóbbiak 
lefordították a bibliát, a katechismusokat, a vallásos pos-
tillákat, az ágostai hitvallást és annak Apologiáját s ezer 
és ezer példányban elterjesztették Dalmáciában, Horvát-
Szlavonországban, Szerbia, Bosznia és Bulgária szláv 
népei között. 

Így nőtt az evangélium mustármagjából szép fa-
csemete, melynek csak védelemre volt szüksége, hogy az 
emberi türelmetlenség és az ebből eredő vadság el ne 
tiporja. 

Azonban e védelem nagyon gyengének bizonyult; 
sőt gyakran egészen hiányzott. 

A bécsi béke tárgyalásainál kitűnt, hogy a vallásügyi 
kérdésben a klérus mellett legtürelmetlenebbek voltak a 

horvát követek; Erdődv Tamás gróf, mint horvát bán 
protestált a vallási pont becikkelyezése ellen, s állítólag 
kivont karddal fordult a rendekhez, e szókra fakadva: 
»Ezen vassal, ha másként nem lehetne, irtandjuk ki kö-
zülünk e mételyt. Három folyamunk vagyon: Dráva, Száva 
és Kulpa s ezek egyikét adjuk nektek ivásra!* 

Ez a hőstett oly hatással volt a rendekre, hogy a 
nádorválasztásnál Erdődyt elejtették s óriási többséggel 
az evang. vallású gróf Thurzó Györgyöt választották meg. 

Mindazáltal az ellenreformáció erősen működött; a 
jezsuiták oly terrorizmust idéztek elő Horvátországban, 
hogy a nép nem mert moccanni sem. A katholicismus 
teljes diadalt aratott. Protestáns pap sem Zágrábban, sem 
a falvakban nem volt található. Az evangélikus vallási 
könyvek, katechizmusok, prédikációk és imakönyvek el-
koboztattak és elégettettek. Azt lehet mondani, hogy a 
magyar szent korona területén sehol sem fejlődött ki na-
gyobb vallási fanatizmus, mint Horvátországban. 

így tartott ez századokon át. 
Az 1687-ik évi törvények 23-ik cikke »a szivek 

egyetértésének és az ország köznyugalmának megőrzése 
végett* azt mondja ki, hogy Dalmáciában, Horvátország-
ban és Szlavóniában, ezen tartományok statutumai szerint 
csak katholikus vallásúak legyenek birtokképesek. 

A szatmári békekötés után teljes volt a katholicis-
musnak diadala. Nem csoda, hogy az 1715.. 1723 és 
1741-iki országgyűlések megerősítették az 1687-ik évi 
23-ik törvénycikket. Úgy látszott, hogy Horvátországban 
soha többé nem fog gyökeret verhetni a protestantizmus. 

Azonban a hosszas belháborúk és török pusztítások 
által feldúlt országnak szomorú képe; az elhagyott falvak 
és városok romjai; a lakatlan puszták, elmocsárosodott 
vidékek néptelensége azon szerencsés gondolatra bírták 
III. Károly királyt, hogy telepítsen ide lakosságot Német-
országból. Mária Terézia felfogta a telepítés kérdésének 
nagy fontosságát. 

Szüksége volt munkás kezekre, értelmes polgárokra 
s kedvező feltételeket szabott a bevándorlóknak, hogy 
régi hazájokat feledtesse velők. Országos költségen rendes 
közvetítők mentek ki a Bajna vidékére, Pfalzba, honnan 
aztán evang. vallású népet hoztak be Magyarországba, 
s onnét az úgynevezett katonai végvidékre is. 

Legelőször 1770-ben Bácsujfaluból ment ki nehánv 
tót és német ev. család. Ezek alapították meg az ó-pazuai 
ev. egyházat. Sorsuk nehéz, életük küzdelmes volt, míg 
a II. József-féle türelmi parancs nem segített rajtuk. Ké-
sőbb 1790-ben mintegy szaz evang. család jött utánuk 
Németországból, oly szegényen, hogy egy ideig az úgy-
nevezett hatarőrvidéki házakban közköltségen kellett őket 
eltartani. A szokatlan égalj és élelem miatt sokan elpusz-
tultak; a megmaradottak pedig kénytelenek voltak küz-
deni részint vallási, részint nemzetiségi gyűlölettel. 

A katonai hatóság nagyon meg volt akadva velők, 
mivel a fentebb idézett törvény értelmében birtokot nem 
adhatott nekik; a kath. nép pedig betolakodott idegenek-
nek tartotta őket. A bécsi udvari haditanács kiadta a 



parancsot, hogy a Zimony melletti pusztán telepítsék le 
őket; de az illető puszta bérlői mindent elkövettek, hogy 
ez meg ne történjék. Az udvari haditanács kénytelen 
volt még egyszer határozott rendelettel intézkedni, hogy 
a bevándorlók azonnal az Ó-Pazua és Batajnica között 
fekvő puszta földre telepíttessenek le. Ezt a telepet nevez-
ték el Üj-Pazuának, mely egyházi tekintetben O-Pazuá-
hoz tartozott. 

Körülbelől akkor hozatott az 1790/91-iki XXVI. t.-c., 
mely a magyarhoni ev. egyház ügyeit rendezi, biztosítván 
azoknak minden jogait és szabadságait. Azonban ennek 
a törvénynek 14-ik szakasza világosan kimondja, hogy 
ama jogok és szabadságok »egyedül Magyarország hatá-
raira érvényesek« és hogy Horvát-Szlavonországokban to-
vábbra is az ő helyhatósági törvényeik maradnak érvény-
ben, mihez képest »az evangélikusok azon országok határai 
között sem birtokra, sem hivatalra nem képesek<. Vallási 
szabadságukra nézve azon fatális kitétel fordul elő, hogy 
»azon alsó-sslavoniai,1 részint ágostai, részint helvét hit-
vallásuak birtokai ennek utána is nemcsak hogy ne há-
borgattassanak, hanem azon szabad vallásgyakorlatban, 
melylyel most élnek, akképen továbbra is meghagyassa-
nak . . .« 

Ezt a törvényt a horvát hatóságok elég kegyesen 
alkalmazták; mert hiszen alig volt ki ellen alkalmazniok. 
A jelen század elején, 1808-ban az akkori schematismus 
szerint a két Pazuán 1913 ev. lélek volt; az egész horvát-
szlavón területen két ezernél alig volt több evangélikus. 

A francia háborúk után 1819-ben Neudorfon mintegy 
80 würtenbergi ev. család telepedett le; egyházi tekintet-
ben Kis-Kérhez tartoztak egész 1835-ig, a mikor számban 
és erőben gyarapodván, anyaegyházat alapítottak. Új-Pazua 

1 Meg kell jegyeznem, hogy >alsó Szlavónia« elnevezés a 
magyar történelem tanúsága szerint hamis fogalom, mely földrajzi-
lag nem létezett ott, a hol keresték. Szörényi László és Tivion 
Sámuel már a XVII-dik század első felében, Szegedi János és 
Pray György a XVÍII-ik században, Szalay László és Festy Frigyes 
pedig újabb időkben erősen vitatták, hogy Pozsega, Szerém és 
Verőce vármegyék magyarországi vármegyék, Varasd, Zágráb és 
Kőrös vármegyék pedig nem horvát, hanem sziavon vármegyék 
voltak. Croatia csak a Száván túl kezdődött, s terjedt nem a 
Dráváig, hanem az Adriáig. 

Szalay László közjogi botlásnak nevezi azt, hogy »már egy 
századnál tovább Szlavóniának nevezik azt, a mi Magyarország és 
Croatiának azt. a mi Szlavónia«. Az 1791-iki törvénycikk ezt a 
botlást akkor követte el, mikor a horvát követek az evangélikusok 
vallási jogai elleni küzdelmükben azon statútumaikra hivatkoztak, 
melyek Szlavóniából és Croatiából a nem katholikusokat kitiltják, 
azoktól a birtoklási és hivatalviselési jogot megtagadják. Már pedig 
— mondja Szalay — ezen szlavóniai és croatiai statutumok s a 
reájok oltott törvénycikkek Pozsegára, Szerémre és Verőcére nem 
alkalmaztathattak jogszerűleg, mivel a nevezett megyék mindenha 
Magyarországhoz s nem Szlavóniához tartozván, ama statutumok 
hozatalában részt nem vehettek ; nem még azon esetben sem, ha 
csakugyan Szlavóniához tartoztak volna, mert az újított (protestáns) 
hittan keletkezésekor már török pasalikot képeztek . . . s török 
járom alatt maradtak majdnem 1690-ig . . . s még azután is csak 
évtizedek múlva hozattak Szlavóniával és Croatiával közigazgatási 
kapcsolatba. 

is csakhamar anyaegyházzá lőn és egyházkormányzati 
tekintetben a bács-szerémi ev. esperességhez csatoltatott. 
1835-ben hivatalos vizsgálatot tartott dr. Szeberényi János 
bányakerületi szuperintendens, a ki nagy örömmel tapasz-
talta az ottani egyházaknak szép haladását. 

De talán épen ez a haladás volt oka a bekövetke-
zett küzdelmeknek. Ugyanis 1838-ban augusztus 4-én ada-
tott ki a bécsi üdvari haditanácsnak azon szigorú rende-
lete, mely szerint a protestánsoknak a sziavon határőr-
vidéken még azon esetben sem szabad polgári jogot adni, 
ha azok birtokot szereztek magoknak. Ez a rendelet külö-
nösen az új-banovcei evangélikusokat sújtotta keményen, 
a kik meglehetős számban telepedtek le és ott tényleg 
birtokot is szereztek. Minthogy előre lehetett látni, hogy 
a kath. püspök nem fogja őket megtűrni s ennek kedvéért 
a katonai hatóság zaklatásának lesznek kitéve, sok új-
banovcei és új-pazuai ev. család elhatározta, hogy kiván-
dorolnak, még pedig Oroszországba, a hol jobb bánást 
reméltek. 

Egy Wagner Mihály nevezetű ev. családapa tényleg 
be is adta kérvényét a sziavon polgári kötelékből való 
elbocsáttatás ügyében. Kérvényében keservesen panaszko-
dott a felett, mily sértő és szégyenletes állapot az, hogy 
a XIX. században protestáns nép vallása miatt üldözte-
tik ki hazájából. Ez a hang figyelmet ébresztett Bécsben. 
A kormány kétségen kívül attól tartott, hogy ez az ügy 
a magyar országgyűlésen is elő fog kerülni, a hol épen 
akkor erős harcok folytak a kath. főpapság vallási türel-
metlensége ellen.1 Beszüntette a fenti rendelet végrehajtá-
sát és az udvari haditanács 1839-ben oly értelmű ren-
deletet adott ki, miszerint a sziavon határőrvidéken lakó 

»Az 1790/91-iki diéta naplóiban nincsen nyoma, hogy a horvát 
statútumoknak Verőcére. Szerémre és Pozsegára nem alkalmaz-
hatása a törvényhozó test kebelében valaki által kimondatott 
volna . . .« 

De kimondotta Hajnóczi azon munkájában, melyet az 1790/91. 
diéta alatt az országgyűlés szervezéséről (De Comitiis regni Hungáriáé 
deque organisatione eorundem) közrebocsátott s melyben több rend-
beli adatot sorol elő annak bebizonyítására, hogy Dalmátia, Croatia 
és Szlavónia követei a többször említett megyéket épen nem kép-
viselik, mivel azok I. Lajos korától kezdve a legújabb időkig min-
dig Magyarországhoz tartoztak ; Szlavóniához sohasem s jelenleg 
is követeiket külön-külön küldik a diétára . . . 

Skerlec Miklós zágrábi főispán, a horvát követek nevében 
cáfolatot írt, melyben meg akarta mutatni, hogy Szlavóniának három 
alsó megyéje (Pozsega, Verőce és Szerém) mindig Szlavóniának és 
bánjának hatóságához tartozott. Ez a cáfolat hitelre talált ; s ezért 
nemcsak az evangélikusoknak azon megyékből való kirekesztését ered-
ményezte, hanem a botlás magába az 1791. 26-ik törvénycikkbe is 
belopódzott, melynek 14-ik szakaszában az »inferior Szlavónia« 
név a kérdéses megyéket illeti. 

Szalay Skerlecnek adatait érdekesen cáfolja »A horvát kér-
déshez* című dolgozatában őü —67. lapokon. 

1 Mikor .1839. nov. 19-én Busán Hermán horvát követ tilta-
kozott a protestánsoknak Horvátországba engedése ellen ; jónak 
látta hivatkozni arra, hogy Magyarországnak nincs joga Horvát-
ország municipalis jogainak megváltoztatására, Deák Ferenc eré-
lyesen visszautasította e felfogást; kijelentette, hogy »nincs Horvát-
országnak oly jussa, mely nem volna tárgya a magyar törvény-
hozásnak*. 



evang. családok új birtokvásárlástól semmiképen el ne 
tiltassanak. 

Ezen kedvező fordulat következtében Új-Banovcén 
új iskolát építettek, mely egyúttal imaházul is használtatott. 
Rendkívül jó hatást tett az, hogy nagylelkű adományával 
a nádorné, a nemesszivű Dorottya főherceg asszony is 
hozzájárult ez iskola építéséhez. 

De a szegény protestánsok öröme nem tartott soká. 
Néhány év múlva ismét egy »legfelsőbb kitiltó parancs* 
érkezett, mely felzaklatta a nép kedélyét; az új-pazuai 
ev. lelkészt, Weber Andrást pedig arra indította, hogy ez 
ellen ő felségénél Bécsben keressen védelmet. Mielőtt azon-
ban útra kelt volna, fölkereste a péterváradi főparancs-
nokot, b. Csólics altábornagyot, a ki csodálkozva hallgatta 
a lelkész panaszait a felett, hogy a protestánsoknak félév 
alatt el kell hagyniok a szlavón határőrvidéket. 

— Az lehetetlen, mondá a főparancsnok haragosan, 
ily rendeletet nem adtunk ki. 

Kisült, hogy ez Loncsarevics ezredes hamisítványa 
volt, a ki a kath. püspök kedvéért nem riadt vissza 
ő felsége nevének jogtalan használatától sem ! Az ezre-
dest 1844-ben más gyanús eljárásáért el is mozdították 
állásától — és börtönbe zárták; de azért a zaklatott 
evangélikusok közül mégis igen sokan kénytelenek voltak 
kivándorolni. Egy részök más horvát falvakba, más ré-
szök pedig Oroszországba menekült. 

Csólics altábornagy halála után herceg Reisz Kö-
stricz lett péterváradi parancsnokká, a ki vallására nézve 
ugyan evangélikus, de hitsorsosai iránt ridegebb és igaz-
ságtalanabb volt, mint elődje. Már ekkor erősen folyt a 
horvátok és magyarok közötti nemzetiségi viszály, mely 
azután Hrabovszky tábornoknál 1848-ban nyilt háborúban 
ütött ki. Nem szükség mondanunk, hogy ez ismét sok és 
keserű bántalomnak forrásául szolgált a szerencsétlen 
protestánsok számára. Mert a ki bármi oknál fogva a 
horvát párthoz szított, azt a magyarok, a ki pedig a ma-
gyar párthoz csatlakozott, azt a horvátok üldözték halálra. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

T Á R C A . 
Augustinus tanrendszere. 

18. A kegyelem föltétlenül szükséges. Különböző fogal-
mai. Eszközlés. Askesis. Consilia evangelica. Érdemek. 

A pelagianusok a kegyelmet csak nagy segítségnek 
tartották. Augustinus föltétlenül szükségesnek. Ha az ember 
annyira megromlott, hogy csak a rosszat akarhatja, akkor 
bűnös állapotából nem is emelkedhetik ki saját erejével. 
^Micsodád vagyon, a mit nem vettél volna?* Az üdvös-
ség tisztán a kegyelem munkája. A kegyelem alatt Augus-
tinus különfélét ért: annak nevezi a bűnök bocsánatát és 
az örök életet; a keresztséget, a mely az eredendő bűn-
nek reatusát eltörli, de meghagyja magát a bűnt, a testi 
kívánságot; bizonyos értelemben Pelagiussal megegyezőleg 
a törvényt is, a mennyiben segély nélkül való parancso-
lataival a kegyelemre utal; a szabad akaratban nem lát-

hatott kegyelmet, mert arról a bűneset után nem lehet 
szó. A gratia tuiajdonképeni fogalma, azonban a természet 
feletti kegyelem. Ez mint megelőző kegyelem munkálja a 
hitet, azaz az értelmet, megvilágosítj a s a jónak a belátá-
sára bírja; így fölébred a vágy a jó után, a megelőző 
kegyelem teremti a (történeti) hitet s a jóakaratot. Ettől 
fogva a kegyelem együtt működik az akarattal. »Hogy 
akarjunk, azt a kegyelem nélkülünk munkálja; mikor pedig 
akarunk és akarunk cselekedni, velünk munkálkodik«. Ez 
az együttműködő kegyelem igazít meg vagy szentel meg, 
mert a megigazulás (justificatio) és megszentelés (sanctifi-
catio) összeesik, a mennyiben Isten nem igaznak nyilvánít, 
hanem igazzá tesz, úgy, hogy a szeretetnek lelkét önti 
belénk, a megigazítás tehát erőközlés. A történeti hit 
mystikus hitté, szeretetté válik, a melyben az ember jó 
cselekedetekre képes. Ez az átalakulás nem egyszerre tör-
ténik, hanem hosszabb folyamat. Az ember újjászületett 
lelke elfordul a világtól, askesisre adja magát. Az askesisre 
indító »evangéliumi tanácsok« nem kötelezők mindenkire, 
csak azok követik, a kik magasabb erkölcsiséget akarnak. 
Jó cselekedeteket azonban mindenki tehet, mert a hit 
szeretetben munkás. A jó cselekedetek érdemek és Isten 
csak az érdemeket koronázza meg, jól lehet ez az érdem 
szintén Istennek munkája. 

19. Ellenmondások a kegyelem, eredeti állapot, bűn, 
egyház és praedestinatio tanaiban és tanai között. 

Ha ezen kegyelemtant az eredeti állapot, a bűn, az 
egyház és praedestinatio tanaihoz és mindegyiknek körén 
belül az egyes elemeket egymáshoz viszonyítjuk, nem egy 
ellenmondás akadályozza meg az összeegyeztetést. 

A praedestinatio megkívánja, hogy a kegyelem ellen-
állhatatlan legyen; mégis az a kegyelem, a melyben Ádám 
a bűneset előtt részesült, nem volt ellenállhatatlan, külön-
ben a bűneset elmaradt volna. Ez az ellenmondás egyéb-
ként megvan minden infralapsarius praedestinatióban. 

Minden bűnnek oka a szabad akarat, mégis a leg-
nagyobb bűn, az eredendő, nem akaratunkból, hanem ter-
mészetünkből folyik. Bűn tulajdonképen csak egy van: 
Istent nem szeretni, mégis e mellett, sőt tényleg e fölött 
áll a testi kívánság, a concupiscentia, mely Augustinus 
eredeti bűn fogalma szerint nem is bűn. 

Egyszer a szeretet, azután az érdemek az üdvösség 
alapja, a praedestinatio szerint pedig pusztán Istennek 
akarata. Ennek megfelelően majd a szeretetnek, majd az 
askésisnek föltétlen és kizárólagos szükségességére esik a 
hangsúly, majd az üdvbizonytalanság miatt az egyház 
kegyelmi eszközeihez utasíttatik a hivő. 

Pedig a praedestinatio szükségtelenné teszi nemcsak 
az egyházat, hanem Krisztus történeti megváltását is. Ha 
Isten valakit üdvösségre rendelt, annak nincs szüksége 
sem az egyházra, sem kegyelmi eszközeire, mert miként 
az egyházban sokan élvezik a szentségeket, a kik nem 
fognak üdvözülni, úgy voltak (legalább a Krisztus előtti 
isteni államban) olyanok, a kik a szentségek nélkül üdvö-
zültek. A szentségek közölnek kegyelmet (nem ellenállha-
tatlant) és nem közölnek (ellenállhatatlant). A kegyelem 
tehát (újplatonice) közvetlenül is működik, sőt főleg így 
működik. 

Ez a megmentő kegyelem, mint szeretetközlés, nern 
Krisztus adománya, Jézus mint ember maga is úgy kapta. 
Krisztus kegyelmének csak annyiban mondható, a meny-
nyiben isteni kegyelem, a háromságos Isten kegyelme, 
tehát az Ige-é is, a mely Krisztusban testet öltött. Azért 
szorítkozik Krisztus történeti munkája pusztán arra, hogy 
megváltotta az embereket az ördögnek hatalmától, eltá-
volítja az Istenhez vezető útba az ördög által gördített 



akadályt. Mivel pedig az eredendő bűn majdnem csakis 
concupiscentia, melynek reatusát a keresztség eltörli: Krisz-
tus jelentőségéből csak az alázatosságában fönséges tör-
téneti személynek evangéliumi képe marad meg. Az élő 
Krisztus gondolata csak úgy tartható fenn a kegyelem 
tanában, ha Krisztust Isten kegyelmével azonosítjuk és 
Augustinus tényleg erre gondol mikor arról szól. 

20. Augustinusban az antik és keresztyén világnézet 
egyesül, emez van túlsúlyban, miként amaz az újpla-

tonismusban. 

Tehát mégis csak az élő Krisztus a keresztyén val-
lás középpontja, azon Krisztus, a ki Augustinust az egy-
ház által a szentírásban megragadta s a kit megváltójá-
nak érzett, ha mindjárt theologiájában nem is tudta neki 
a főhelyet biztosítani. Ennek oka abban rejlik, hogy a 
keresztyénséget első sorban nem kiengesztelésnek vette, a 
mi viszont a bűn negatív fogalmából következik, melyet 
az újplatonismustól vett át. Valamint az űjplatonismus az 
antik világnak utolsó alkotása, a melybe azonban már 
sajátos keresztyén elemeket vesz föl: úgy Augustinus ezek-
nek biztosítja ugyan a túlsúlyt, de az antik világtól sem 
tud végképen elszakadni. Ugyanő, a ki Istent és az ember 
lelkét eladdig hallatlan szoros viszonyba fűzte egymáshoz 
és így »a vallásban a vallást fedezte föl« : másrészt az 
egyénnek erkölcsi jelentőségét oly kevésre becsüli, hogy 
bűne csak eltávolodás az Istentől és nem Isten megsér-
tése vagy megszomorítása és hogy az egyes csak úgy 
mint az állat, pusztán az Isten harmonikus kijelentésének 
eszköze. A keresztyén világnézet egyéniségi és spirituális 
elve és az antik világnézetnek általánossági és materialis 
elve harcol egymással Augustinusban, a ki keresi a békét, 
de nagyobbrészt csak parancsszóval egyeztetheti össze a 
különféle elemeket. A miket hatalmas vallásossága még 
együtt tartott: azok a következő időkben természetszerűen 
szétváltak; és mert mint szellemi óriás tekintete a vallásos 
ismeret közönséges láthatárán túl hatolt, azért még száza-
dokon át tőle tanultak. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Konfirmáltak egyesülete Nagykikindán. 

Minap e Lap 6-ik számában Szabó Aladár munka-
társunk azt írta: »Sem szükségesebb, sem okosabb bel-
missziói munkát nem képzelek, mint a konfirmált ifjak 
és ifjú nők lelki gondozását*. A szívből jött szavak szív-
hez szólottak. Nagykikinda lelkes ifjú papja megalapította 
a »Konfirmáltak egyesületé«-t. Tudtunkkal ez az első 
ilyen fajta egyesület hazánkban. Az első kísérlet a bel-
misszió emez ágának meghonosítására. Hogy az egye-
sülettel az érdeklődők közelebbről megismerkedhessenek, 
ide írjuk tájékoztatásul és buzdításul az egyesület alap-
szabályait. 

Konfirmáltak egyesületének szervezete a 
nagykikindai ev. ref, egyházban. 

1. A nagykikindai ev. ref. vallású konfirmált ifjak 
és leányok egyesületet alkotnak. 

2. Az egyesület célja Krisztus isteni erejével, az 

evangelium szellemével nemesíteni, építeni, erősíteni, az 
ifjúságnak minden szép iránt fogékony lelkét s ez által 
építeni, erősíteni a Krisztus anyaszentegyházát s édes 
magyar hazánkat is. 

8. Erre az áldásos célra az által törekszik, hogy 
minden hónapban egy vasárnap összegyülekeznek az egye-
sület tagjai, a mely összejöveteleken éneklés, imádkozás, 
bibliaolvasás és magyarázás, építő tartalmú felolvasás^ 
szavallat vagy előadás tartatik. 

4. Az egyesület tagjai a belépéskor fogadalmat tesz-
nek először arra, hogy a konfirmáció alkalmával kifeje-
zett hűséget Krisztus és az ő egyháza iránt azután is 
megtartják, ezen fogadalom fel is olvastatik másodszor 
arra, hogy a havi összejöveteleket pontosan látogatják s 
ezekről soha el nem maradnak Ielkiismeretök előtt is 
igazolható okokon kívül. 

5. Ez a fogadalom minden havi összejövetel alkal-
mával megújítandó azok részéről, a kik az egyesület cél-
jait s munkáit szeretik, hogy így az egyesülettel nem 
rokonszenvezőknek lehetővé tétessék a visszalépés is. 

6. Az összejövetelen minden tag tevőleges részt vesz 
a munkában az által, hogy az előre kijelölt bibliai thémák 
vagy ezeknek maga által kiválasztott része felett eszméit 
előadja; vagy pedig rövid fohászt mond az evangéliumi 
törekvések sikeréért. 

7. Az egyesület tagjai időnként nyilvános vallásos 
jellegű ünnepélyt is rendeznek, hogy ez által az egyesület 
és a közönség között az érdeklődés és a figyelem ápol-
tassék. 

8. Az összejövetelek alkalmával keresztyén célokra 
önkénytes buzgóságból szeretet-adományok gyűjtetnek és 
adatnak a tagok által. 

9. Az egyesület összejövetelein a még nem konfir-
mált gyermekek, vagy a szülők és ismerősök is megjelen-
hetnek, mint az egyesület barátai. A tagok buzgólkodnak 
azon, hogy ily barátok minél nagyobb számmal jelenjenek 
meg az összejöveteleken. 

10. Az egyesület szellemi vezetője a helyi lelkész, 
a ki az összejövetelek idejét kitűzi, azokon a munkálko-
dást vezeti s a tagok munkáit szeretettel irányítja és meg-
határozza. 

Nagv-Kikinda, 1895. febr. 17. 
Fekete Gyula, 

ref. lelkész. 

íme egy kis mustármag a gyülekezeti belmisszió 
köréből. Mi hiszszük, hogy az evangéliumi mustármaghoz 
hasonlóan jó gyümölcsöket fog teremni mind a keresztyén 
egyéni, mind a keresztyén gyülekezeti életben. Adjon Isten 
áldást mind arra a hitbuzgóságra, a mely ültette és ön-
tözni fogja, mind azokra a fogékony ifjakra, kiknek lel-
kében a jó mag kicsirázni és meggyökerezni fog. 

Minden esetre ez is egyik örvendetes bizonyítéka 
annak, hogy a belmisszió iránti érdeklődés itt-ott már a 
cselekvésig fokozódott. Hiszszük, hogy a nagykikindai jó 
példa fog követőket találni Krisztus magyarhoni egyhá-
zában ! Szerkesztő. 



Az újbanoveei szeretetház hatodik évi 
jelentése. 

Buzgó elődeim lankadatlan lelkesedésével alapított 
s a protestáns szellem ismeretes áldozatkészségével föl-
épített, a magyar protestantismus földén e nemben első 
intézetünknek, az újbanoveei Szeretetháznak hatodik évi 
jelentését teszem le egyfelől az Egyházi Felsőség, más-
felől az úgypártoló közönség és nyilvánosság színe előtt. 
A Szeretetház érdekében kifejtett munkásság, odaadó fára-
dozás, melyet elődeim a kezdet nehézségei között tanú-
sítottak, a pártoló közönség részéről hozott áldozatok, a 
folyton növekedő érdeklődés és közfigyelem, a melyek e 
zsenge intézményt fölkarolták, emelték s most is folyvást 
keblükön hordozzák, nagyon is méltán megvárhatjuk, hogy 
a segítségükkel gyámolított intézmény sorsáról időnként 
értesítést vegyenek. Magának a Szeretetháznak pedig ön-
maga iránt való kötelessége, hogy szellemi és anyagi hely-
zetéről időről-időre pontos, kimerítő s lehetőleg megnyug-
tató tájékozást adjon az ő jóltevőinek s a mellette buzgó 
közvéleménynek. Vajha olyan lehetne ez a jelentés is, 
mely a sokfelől pártfogolt intézetnek fejlődéséről tenne 
bizonyságot s biztos jelekkel arról győzhetné meg a prot. 
közvéleményt, hogy ez ifjú s még csak zsenge intézetnek 
jövője, s a jövőben fontos és háládatos missziója van, 
melynek szerencsés betöltésével épen oly mértékben köte-
lezheti le maga iránt a nagy közönséget, a mily nagy 
mértékben van most annak ez intézetünk lekötelezve! Ez 
óhajom kifejezésével térek a Szeretetház vagyoni állapo-
tának fölmutatására. 

1883-ik év október 25-ik napján lezárt számadás 
szerint összes vagyoni állás volt 1259 frt 68 kr., melyből 
tőke-természetü vagyon volt 1200 forint 05 kr. 1893-ik 
évi október 25-ik napjától 1895. január 25-ik napjáig 
bevétetett: 

A) Idegen gyermekek szüleitől . . . . 98 frt 16 kr. 
B) Kamatokból 225 » 58 » 
C) Tőkevisszafizetésből 50 » — » 
D) Kegyadományokból 591 » 36 » 

Összesen . . 965 frt 10 kr. 
Ugyanez idő alatt kiadatott: 

A) Bendszeres szükségek fedezésére . . 497 frt 14 kr. 
B) Tőkésítésre 435 » 28 » 

Összesen . . 932 frt 42 kr. 
Ennélfogva tőkevagvon 1635 frt 33 kr. 
Pénztármaradék 32 frt 68 kr. 

Vagyoni állás 1668 frt 01 kr. 
azaz ezerhatszázhatvannyolc forint és egy krajcár. 

A bevételek D) pontja alatt álló összeg a következő 
kegyadományokból folyt be: 

Póth József 1 frt, Stoch H. 50 kr., Búzás Kálmán 
gyűjtése 23 frt 80 kr., özv. Kármán Lászlóné 3 frt, Kár-
mán Blanka 2 frt, Szilassy Aladárné 25 frt, Szilassy 
Aladár 5 frt, Gusztáv Adolf budapesti fiók-egylet Gladi-
schewszky lelkész úr által 25 frt, Gladischewszky K. lel-
kész úr 5 frt, Nagypénteki Bef. Társulat 22 frt. Ujsóvei 
ref. egyház 10 frt, Cservenkai református egyház 3 frt, 
Hornyánszky V. és a Prot. Egyh. és Isk. Lap gyűjtéséből 
5 frt 75 kr., Baseli Nőegylet 20 frt, özv. Gegnerné 20 kr , 
Keck Hermina és Kozma Lászlóné 10 frt, özv. Seblinyi 
Károlyné 1 frt, Bolnyer Mária 50 kr., Póth J. 23 kr., 
Közalap segélye 99 frt 70 kr., Baracskai egyház 2 frt, 
Hódmezővásárhelyi egyház 3 frt. Közalap segélye (1894-ik 
évre) 100 frt, Dunamelléki egyházkerület segélye 1894. évre 

49 frt 80 kr., Cseh Ervin egyh. m. főgondnok úr 100 frt, 
Hoffmann Fülöp 88 kr., Kontra János csúzai lelkész úr 
5 frt 50 kr., Balog István 1 frt, özv. Gegnerné 20 kr., 
Nanási Károly 10 kr., Nagy Sándor 10 kr., Somogyi 
Mihály 10 kr., Lázár Ferenc 10 kr., Szabó Péter es-
peres úr 9 frt 70 kr., özv. Gegnerné 20 kr., Kozma 
László országgyűlési képviselő úr neje 5 forint, Duna-
melléki Bef. Egyházkerület segélye 50 frt. Megelőző évről 
Kegyadomány címen átjött 1 frt. Összesen 591 frt 36 kr., 
azaz ötszázkilencven egy forint és harminchat krajcár. 

Úgy e tekintélyes összeg, mint a mögötte álló tekin-
télyes névsor, mely a jóltevők és pártfogó testületek neveit 
tartalmazza: eléggé jelentős bizonyítékok arra, hogy eme 
zsenge intézetnek létjogosultságáról s nagy föladatáról 
épen a legelőkelőbb egyéniségek, irányadó és intéző körök 
vannak leginkább meggyőződve. Midőn e tudat egyfelől a 
legmegnyugtatóbb alapot adja a Szeretetház intézményé-
nek, másfelől a leghathatósabban kötelezi ez intézet gon-
dozóit, hogy a Szeretetházat továbbfejleszteni s azon fokra 
emelni törekedjenek, melyen úgy a közművelődés, mint 
a protestantismus irányában szerencsésen róhassa le tar-
tozását 

A Szeretetház jelenleg a következő kettős célt szol-
gálja. Első sorban befogadja azon szegény sorsű, többnyire 
árva gyermekeket, kik a kellő gondozás hiányában elvesz-
nének önmagukra, az egyházra és a társadalomra nézve. 
Ilyen gyermekeknek huzamosabb ideig, sokszor több éven 
át nyújt a Szeretetház ápolást, élelmezést, s a helybeli 
reform, iskolában oktatást és nevelést, igen mérsékelt tar-
tási díj mellett, sokszor egészen ingyen. Másodsorban be-
fogadja ez intézet a banovcei nagy kiterjedésű ref. misszió 
területéről azon távoli vidékeken lakó konfirmálandókat, 
kiknek hitbeli megerősítése, értelmi és erkölcsi művelése, 
az úrvacsorához és józan keresztyén élethez előkészítése 
másként lehetetlen volna. 

Nem titkolom azonban az ügy barátai előtt, hogy 
a Szeretetház még mindig csak zsellér az idegen földön 
s nem a maga otthonában, hanem csak fogadott házban 
helyezheti el a kicsiny jövevényeket. S nem titkolom, hogy 
nekem is, mint elődeimnek benső óhajtásom, vajha ez 
intézet mielőbb saját hajlékába költözhetnék. Óhajtom s 
erőm szerint munkálom is, hogy a Szeretetház vagyona 
mielőbb odáig szaporodjék, hogy alkalmas házat vásárol-
hasson. Vajha ez óhajtás erős visszhangot kelthetne a Szere-
tetház minden barátainál és jóltevőinél. A szeretet országa 
nem e világból való, de már itt is megalapítja az ő biro-
dalmát. Midőn a Szeretetház jelen helyzetét, erejét, mun-
kásságát és törekvéseit az ügypártoló nagyérdemű közön-
ségnek s az Egyházi Felsőségnek hiven és lehetőleg 
kimerítően fölmutatni igyekeztem: azon biztos hitben 
vagyok, hogy a közlött szerény adatok is kielégítik némi-
leg a Szeretetház irányában táplált méltányos várakozást 
s továbbra is megőrzik a Szeretetház nagyérdemű párt-
fogóinak nagybecsű rokonszenvét és támogatását. 

A magyar protestantismusnak legutóbbi nagy alko-
tásai végkép eloszlatván a protestáns szegénység balhie-
delmét: jelentésemmel és a Szeretetház óhajtásaival én 
is a hatalmas, emelkedett gondolkodású és tetterős Pro-
testáns Egyház előtt állok. S bizton kell hinnem, hogy ez 
a szerencsés helyzet biztosítja a jelen úgy szerencséjét 
is. Hinnem kell, hogy a Prot. Egyháznak minden tagja 
mélyen érzi: nem beszédekben áll az Istennek országa, 
hanem a léleknek erejében, s mind kicsinyek mind na-
gyok a léleknek ereje szerint cselekesznek és úgy csele-
kesznek, hogy mások is lássák az ő cselekedeteiket és 
dicsőítsék az Istent. 



Szeretetházunkat, az Egyházak és Jőltevők jóindu-
latába ajánlva, vagyok igaz hódolattal: 

Uj-Banovcén (Szerémmegye), 1895. január hó 25-ik 
napján. 

U. p. Tovarnik, Sid mellett. 
Vásárhelyi Zsigmond, 

missziói ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

Az ág. hitv, evang. egyház köréből. 
Az ágostai hitvallású evangélikus egyház 1894 november 8— 11-ik 
napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlése által kiküldött 

bizottságok ülései. 

1. Ezen bizottságok üléseit megelőzőleg Pozsonyban 
1895. február 12-én az egyetemes theol. alcad. nagybizott-
ság tartotta üléseit, melyen a Schneller István volt theo-
logiai akad. igazgató-tanár eltávozása folytán szükségessé 
lett intézkedések tétettek meg. A Kolozsvárra egyetemi 
tanárul távozott Schneller I. helyébe igazgatóul eddigi he-
lyettese : dr. Masznyik Endre választatott, tanszékére pedig 
pályázat fog kiíratni. 

2. 1895. február 13-án tartotta ülését Budapesten 
az egyetemes szabályrendeletek megalkotására kiküldött 
bizottság, melynek feladatul jutott az egyetemes ügyrend 
készítése és a kerületek részéről beérkezett szabályren-
deletek megbirálása: s azokra nézve a véleményes jelen-
téstétel is a jövő évi ev. egyetemes közgyűlés elé. (L. 1894. 
egyet, közgy. jkv. 54. sz. 2. 3.) 

Az itt bemutatott bányakerületi ügyrend a tanítók 
képesítésére vonatkozó egyetemes szabályzattal, a tiszai 
kerületnek a háztartásra, a rendbüntetésre és a pap-
választásra vonatkozó, valamint a politikai községek vagy 
egyházközségekbe való beosztására vonatkozó szabályren-
deletei albizottságoknak adattak ki, melyek ugyanezen 
bizottságnak a folyó év tavaszán tartandó ülésén fognak 
ezek és a közben az egyetemes felügyelőnél beérkezők 
tekintetében jelentést tenni. 

Az egyetemes ügyrend elkészítése tekintetében ja-
vaslat készítésére dr. Győry Elek a zsinati ügyrend jeles 
készítője, egyetemes főjegyző kéretett fel. 

3. Február 14. és 15-én ugyancsak Budapesten tar-
totta ülését az országos segély ügyében kiküldött bizottság. 
(L. 1894. május 23. és 24-iki r. k. egyetemes gyűlés jkv. 
14. p. és 1894. november 8—11. rendes közgyűlés jkv. 
15. p. szerint.) 

Ez legelőbb is felosztotta az évi rendes államsegélyt, 
a 24 ezer forintot, még pedig oly tapintatosan és ügyesen, 
hogy voltaképen minden egyes kerület megkapta a ma-
gáét, megkapta a mit kért. 

Azután pedig, mivel a közalap az állam részéről 
újólag 50 ezer forintnyi adományban részesült, az pedig 
a zsinati törvények 307. §. értelmében az alaphoz csa-
tolandó 20% levonása után a közalap céljaira fordítható. 

a rendelkezésre maradt 40 ezer forint hovafordítása iránt 
egyhangúlag következőképen határozott: 

a) Az egyetemes felügyelő báró Prónay Dezső, 
eléggé nem dicsérhető, pompásan megokolt indítványa 
alapján, minden egyes kerületben szervezendő, (1. zsin. 
törv. 305. §. b) p.) a püspök mellé rendelt egy-egy ker. 
misszionárius lelkészre á 1200 frt . . . 4800 frt 

b) az egyetemes theol akadémiának 
(1. 1894. nov. 8—tl-diki egyet, közgyűlés 
jk. 15. p. és zsin. törv. 305. §. c) p.) . . 4000 frt 

e) a selmeci lyceumnak a zsin. törv. 
(e. k. a.) 16. §. alapján (1894. nov. 8 —11-ki 
egyet. gyül. jkv. 56. p.) 2500 frt 

d) a selmeci tanítóképzőnek ugyanazon 
zsin. törv. alapján 700 frt 

Í;) a dunántúli közpénztárnak a fejér-
komáromi esperesség, kikeblezése folytán be-
állott kára megtérítéséül (zsin. törv. II. Fej. 
10. §. egyet, közgy. alapján) 650 frt 

f ) a kerületi leánynevelő intézetekre, 
(zsin. törv. 305. §. c) p.) ú. m.: 

a) a bányakerül, aszódira . . . 1500 frt 
(3) a tiszai kerül, rozsnyóira . . . 1000 frt 

g) az eperjesi kollégiumnak . . . . 3000 frt, 
ebből: a) a jogakadémiának a zsin. törv. 
215. 222. §. alap. (1. 305. §. c) p.) 1200 frt, 

[3 a theologiának a zsin. törv. 305. §. 
c) p. (1. 215. §.) alapján . . . 1000 frt 

és Y) a tanítóképzőnek gyakorló iskolai 
tanítóra (a zsin. t. 305. §. alapján) 800 frt 

h) a soproni lyceumnak 2500 frt 
a) ebből tanítóképzőre . 1000 frt 
(3) theologiára . . . . 1500 frt 

(Ugyanazon zsin. törvény alapján) 
i) a katecheták fizetésének rendezésére, 

illetve új katecheta állások rendezésére (zs. 
törv. 305. §. c) p.) 4350 frt 

k) a legszegényebb (100 forintjával) 
50 egyháznak (zsin. t. 305. §. a.) és végül 5000 frt 
és főképen (zsin. törv. 305. e. §) 

V) a legszegényebb 1.00 ev. lei,késznek 
az országban, 100 írtjával 10,000 frt 

Összesen: 40.000 frt 

A mint látjuk, ezen felosztás olyan igazságos és 
méltányos s olyannyira a zsinati törvények alapján álló. 
hogy nem csodálkozhatunk azon, hogy azt a bizottság 
egyhangúlag fogadta el. Hiszszük, hogy az egyetemes 
gyűlés is ugyanezt teendi, hiszen ezen bizottságban az 
egyetemes elnökség, a kerületek felügyelői és püspökei 
s ev. egyházunk más tekintélyes tagjai vettek részt. 

4. Végül febr. 15-kén d. u. 4 órakor ugyancsak 
Budapesten tartotta ülését az egyházpolitikai országos tör-
vények és törvényjavaslatok folytán szükséges teendőkre 
nézve javaslattétellel megbizott egyetemes bizottság. (Lásd: 
1894. nov. 8—11-ki egyet, közgyűl. jav. 51. pontját). Ez 



hosszas és beható tanácskozás után javaslattételre egy 
albizottságot küldött ki, felhiván, illetve felkérvén egyúttal 
Baltik Frigyes püspököt, hogy az »in sacris* netalán 
teendő módosításokra nézve tervet készítsen; mert hiszen 
természetesen egyes liturgikus functiók nem lényeges alkotó 
elemei változni fognak. 

Egyúttal kimondotta ezen bizottság azt is, hogy mivel 
az állam a lelkészeknek a stolákért kárpótlást ád, java-
solni fogja, hogy a kötelező stólák eltöröltessenek. Ha 
valaki az általa igénybe vett lelkészt honorálni kívánja, 
az az ő dolga; szép tőle, de nem köteles vele! 

Megvallom, régen mentem oly elégedetten egyházi 
gyűlésről haza, mint most. mert hiszen láttam, hogy egy-
házam intéző körei tudják, jól tudják, mire kell gondot 
fordítani s öröm volt látni, hogy a mint annak a régi 
bilincsnek láncai kissé megoldódtan, mint igyekeztek al-
kotni ! Még a borzasztó hóvihar sem rontotta el jóked-
vemet ! 

De azért mégis csak felsóhajtottam: »Hej, ha egy-
házam kezeiről egykor csak végleg lepattanna az a nehéz, 
nehéz, bizony már 300-százados bilincs, a szegénység /« 

Hörk József. 

Nyilt levél. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület espereseihez. 

' Nagyt iszteletü esperes urak! Hogv jeles írók, nagy 
költők jubileumának megtartásával a nagy dicsőséggel 
megfontolt pálya 50-ik évének betelését is bevárják ba-
rátaik, tisztelőik, oka az, mert az ilyenek írói pályájukra 
nagyon fiatalon lépnek fel s így az 50-ik év végén csak 
első határkövéhez jutnak el a Mózes által megjelölt emberi 
életkornak, t. i. a 90-ik évhez, legfelebb a 70 - 8 0 kö-
zötti évek valamelyikéhez. 

Vannak ám esetek — s ezek a leggyakoriabbak — 
a mikor lehetetlen egy-egy jelesünk jubileumának meg-
tartásával, közpályán szerzett érdemeinek méltatásával a 
közpályán munkálkodás 50-ik évének leteléséig várni, 
mert akkor már az illető átlépné a Mózes által megjelölt 
(s a tapasztalat által igazolt) emberi életkornak a második 
határát is. vagyis túl lenne a 80-ik életéven is. 

Már pedig az a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, 
hogy egy férfiú, a ki 30—40 év közt lép egyik vagy másik 
közpálya porondjára és ott 25 éven át birkózik testi és 
lelki erőt egyaránt fogyasztó munkával, ilyen munkát még 
a következő 25 éven át is folytathasson lankadást nem 
ismerő test- és lélekerővel. 

Ha akarná sem teheti ezt legtöbb közpálya embere; 
mert bár a lélek kész lenne is, de a test erőtelen. 

Úgy van tehát, miszerint bármely közpályán műkö-
dés sikerének elismerését, méltatását, erkölcsi megjutal-
mazását a közpályán működés 25-ik évén túlhalasztani 
nem tanácsos. S csakugyan a közpályák jeleseinek jubi-
leumát a 25-ik év leteltével ünneplik a tisztelők és ba-
rátok a legtöbb esetben. 

Ezen közgyakorlatra hivatkozva s baráti meleg sze-
retet által indíttatva hívom én fel ezen nyilt levélben 
egyházkerületünk nagytiszteletű espereseinek a figyelmét 
arra, hogy közös erővel, egyetértve hassanak oda, misze-
rint egyházkerületünk legtöbb munkát s legsikeresebben 
végzett közhivatalnokának 25 éves jubileuma tartassék 

meg ez év folyamában valamelyik egyházkerületi közgyűlés 
alkalmával. Tartassék meg az ünneplésre nagyon is méltó 
férfiú szerénységének megfelelően, minden külső fény, min-
den pompa nélkül az által, hogy a legidősb esperes az 
ünnepelt érdemeit méltató s kiemelő beszéd kíséretében 
adjon át neki a közgyűlés szine előtt arany tollat, ezüst 
tintatartóval együtt. 

Soha jegyző nagyobb érdemet nem szerzett egy 
ilyen ajándékra, mint egyházkerületünk jegyzője, az iga-
zán aranytollú s fáradhatatlan vasszorgalmú, ezüst tiszta 
jellemű, de érdemeivel soha nem dicsekedő, szerény Tóth 
Sámuel. 

Kérésem az, hogy az egyházmegyék kanonika vizi-
táció alkalmával gyűjtsenek magok, gyűjtessenek megbí-
zottaik által e célra minden egyes egyházközségben kivétel 
nélkül a nagyt. esperes urak. A begyűlendő összegből 
készíttessenek csak egy arany tollat és egy ezüst tinta-
tartót s a fenmaradó összeg legyen »Tóth Sámuel« ala-
pítvány a főiskolai konviktus javára. 

Ez az összeg nem lehet kevés, ha csupán egyház-
kerületünk lelkészei, világi hivatalnokai s magok az egyes 
egyházak is járulnak ahhoz filléreikkel. 

De hiszem, hogy a többi négy egyházkerületben 
is szívesen rendeznek gyűjtést e célra a nagyt. esperes 
urak, mert hiszen Tóth Sámuel mint konventi és zsinati 
főjegyző is elismerésre és jubilálásra méltó érdemeket 
szerzett önmagának. 

Ne nézzék — esdekelve kérem — a nagyt. esperes 
urak, hogy kitől jött ez a felszólítás, hanem nézzenek 
annak a férfiúnak elévülhetlen érdemeire és vérző szív-
sebére, a kiért tettem ezt a felszólítást. 

Erősen hiszem, hogy az a jubileum gyógyító bal-
zsam leend a jubilált vérző szívsebének, ha meg gyó-
gyítására nem is, de legalább hegesztésére. 

Jó barát.* 

KÜLFÖLD. 
Külföldi egyházi szemle. 

A jezsuitákat kitiltó német birodalmi törvény eltör-
lésének s ezek visszahívásának a kérdése újból lázas izgatott-
ságban tartja a sajtót, a parlamentet s a közvéleményt Német-
országban. A centrumpárt újból megsürgette azt a birodalmi 
gyűlésen, s egyáltalában nem tud megelégedni azzal az 
eredménynyel, a melyet a mult évben tett a Bundesrath a 
Redemptoristák visszahívása tekintetében. A centrumpárt 
javaslatának támogatói a régiek. Sociáldemokraták, elszá-
sziak és lengyelek szavaztak mellette, a conservativ és liberá-
lis pártárnyalatok ellene. A többség ez alkalommal is nagyon 
elenyésző volt, s nincs kétség benne, hogy a Bundesrath 
— mint tavaly is tevé — újból el fogja vetni a birodalmi 
gyűlés centrumpárti javaslatát. Kívánja azt a politikai 
morál, s a viszonyok elfogulatlan megítélése. 

Ily körülmények között kétszeres érdekkel bír az 
evangéliomi egyházba tért Hoensbroech grófnak, a volt 
jezsuita páternek e napokban »Der Jesuitenantrag des Cen-
trums« cím alatt megjelent röpirata. Komoly objectiv han-
gon mondja itt ei Hoensbroech gróf, a jezsuita rendnek 
13 éven át volt buzgó tagja és ügyes apologitája a jezsuita 
rend visszahívásának kérdéséhez azokat a dolgokat, a 

* Szokatlan dolog, hogy valaki »nyilt« levelet álnév alatt 
írjon. Cikkíróra s a megjubilálandó érdemes főjegyzőre való tekin-
tetből azonban az incognitót mi is respektáljuk. Szerk, 
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melyek csak megerősítik e rend szervezete és működésé-
ről eddigelé alkotott nézeteinket állam- és nemzetveszé-
lyessége tekintetében. Maguknak a jezsuitáknak szájából 
és irataiból meríti legélesebb bizonyítékait a rend állam-
ellenes tendentiái mellett és hirneves kath. theologusok 
nyilatkozataival szórja megsemmisítő ítéleteit a jezsuita 
morálra. Vájjon megszívlelik-e a német politikusok Hoens-
broecb gróf hiteles bizonyítékait? »A jezsuiták visszatéré-
sének a kérdését — úgymond — korántsem tárgyalja a 
német sajtó s a politikusok legnagyobb részt azzal az elvi 
komolysággal, a melyet az megérdemel. Nem kihatásaik-
ban fontos elvi kérdések, hanem átmeneti jelentőséggel és 
fontossággal bíró politikai — taktikai szempontok itt az 
irányadók. Szemet hunynak arra, a mit a rend évszáza-
dokon át tett és tanított, s a lényegéről, alapelveiről és 
egyházgyakorlatáról szóló leleplezéseket legfeljebb históriai 
érdekkel bíróknak mondják. Nevetve fogadják manapság 
a politikusok e rend »különösségeit«, s annak semmi külö-
nös erőt. működést vagy aktuális életet nem tulajdoníta-
nak. Teljesen feledték a nagy Bismarcknak az újabb pápás 
katholicizmus alapos tanulmányozásán alapuló ama 1885. 
nov. havi prófétai jellegű szózatát: az utolsó évekből azt 
a tanulságot merítettem, hogy a centrumpárt politikájá-
nak alapelveivil a német birodalom s a porosz állam 
soká fönn nem állhat, s azt tanultam, hogy a centrum-
párti urakkal való szövetség csakis a porosz monarchia 
létfeltételeinek megtagadása árán köthető. Pedig hát a 
Culturkampf útja nála is — Ganossába vezetett!* 

Ugyancsak Hoensbroech gróf a »Preuss. Jahrbücher« 
hasábjain »Ultramontane Leisungen* címmel nem rég 
két értekezést tett közzé, a melyeknek elsejében az ultra-
montanismus s a socialdemokratiát. másikában pedig a 
legújabbi trieri csodaeseményeket teszi vizsgálódásainak 
tárgyává. Hogy mit tett az ultramontanismus s a jezsui-
tismus a socialdemokratia modern bajainak eloszlatása 
vagy legalább is enyhítése tekintetében, azt Hoensbroech 
gróf a belgiumi állapotok fonalán igazolja be. Hiszen a 
katholicismus Ketteler püspök napjai óta föl egészen 
XIII. Leo pápáig nagyra van vele, s lépten-nyomon hir-
deti urbi et orbi, hogy a sociális kérdés tartós és egész-
séges megoldására egyedül a tekintély elvét valló pápás 
romanismus s annak csalhatatlan egyházfejedelme képes! 
Pedig Hoensbroech gróf szerint a jelenlegi állapotok, főleg 
Belgiumban, ép az ellenkezőt mutatják. Meggyőző érvek-
kel fejtegeti, hogv nincs európai ország, a melyben a 
római egyház és a jezsuita rend évszázadokon át oly 
zavartalanul működhetett, mint épen Belgium, s mégis ez 
az ország legveszélyesebben van aláásva az atheista és 
forradalmi socialdemokratia által. Belgiumban hat millió 
kath. hívőre 6582 világi pap. több mint 30 ezer szerzetes, 
köztük ezer jezsuita s 1784 kolostor esik. A római egy-
ház ura ott a helyzetnek, s gazdagságaival és messze 
elágazó konnexióival a népnevelésnek, s mégis azt tapasz-
taljuk, hogy az általános szavazati jog megadása 915.000 
klerikális szavazó mellett 353 ezer liberális és 318 ezer 
sociáldemokrata szavazatot mutatott fel. S az még nem 
elég. Egy a munkásviszonyok tanulmányozására 1886. 
kiküldött állami bizottság kérdőívein következő feleletek 
voltak olvashatók: 9/10-ed része a munkásoknak vallás 
nélkül é l . . . a vallásos érzület jelentékenyen hanyatlott . . . 
az utolsó 25 év alatt a vallásos hivők száma 75°/0-al 
apadott . . . a katholicizmus hanyatlóban, a »Freidenker-
thum* emelkedőben van . . . stb. Az erkölcsi fegyelmetlen-
ség terjedésére példa az ultramontán Lüttich a maga 
35 kolostorával és 38 templomával, melynek egyik vallásos 
egyesülete azt konstatálja, hogy »a moralitás niveauja 
naponként hanyatlik, 498 férfi vadházasságban s több 

száz házasságtörő viszonyban él, s az még korántsem felel 
meg a tényleges állapotoknak!* lm azok a pápás romaniz-
mus gyümölcsei a jó kath. Belgiumban! 

Mi lehet az oka annak — kérdi méltán Hoensbroech 
— hogy a hatalma és befolyása tetőpontján álló belgiumi 
ultramontanismus oly képtelen a socialismussal szemben ? 
Erre a kérdésre így felel: a legiíjabbi katholicismus fejlő-
désében keresendő e szomorú valónak egyetlen magyará-
zati alapja. A vallásnak üdvöt adó elemei benne háttérbe 
szorultak és külső ceremoniális sablónszerüség lépett annak 
helyére. Gyönyörű templomok és monumentális kápolnák 
emelkednek mindenfelé; nagyszerű festmények és aranyo-
zott oltárok gyönyörködtetik a szemet; a jól renomált 
fiatalabb szónokok kathedrája körül csoportosul a nagy és 
elegáns közönség (á la Ferenciek templomában, ha Hock 
János szónokol!); a kolostorok tágas termei nem szűköl-
ködnek a látogatókban: nagyszerű nevelő intézetekben 
nevelik az ország fiait és leányait a nevelés terén kiváló 
hírben álló rendek és apácák stb.. s mégis napról-napra 
ijesztőbb módon terjed az érzéki élvvágy s a frivolitás, 
s a vallástalanság és erkölcstelenség főleg ott nyer dimen-
sióiban, a hol az ultramontanismus virágzik. így volt az 
a mult században Franciaországban, s így van ma Bel-
giumban, a hol a sociáldemokratia légiói ugyancsak pa-
rádés módon haladnak el a templomok és kolostorok 
százai mellett a kamara felé! Ilyen népnevelő hatalom 
az ultramontanismus a kath. Belgiumban, hatalma és be-
folyása fénypontján! Van-e tehát oka Rómának és pápa-
ságának magát »sociális hatalom«-nak mondani? 

Nézzük Hoensbroech érdekes és tanulságos fejtegeté-
seinek kiegészítéseként az érem másik oldalát: a protes-
tantismust mint népnevelő hatalmat. Erre vonatkozólag 
Hammel schwaigerni lelkész tollából egy igen derék nagyobb 
röpirat jelent meg »Was gibt der Protestantismus den 
ihm zugehörigen Völkern bis heute, vor den römisch-katho-
lischen Völkern voraus?« (Leipzig, Braun. 118 1. Ára 80 
fillér) címmel az »Evang. Bund« kiadványai között, a 
melyből — mivel a mi tanulságunkra Íratott meg — 
kiemeljük a következőket: Európa protestáns népessége 
1876—86. 37 millióról 85, katholikus népessége ellenben 
80 millióról csak 154-re emelkedett, és statistikailag kimu-
tatja, hogy a protestantismus e században minden téren 
előnyben van a romanismus felett. A protestáns hatal-
masságok 1886-ban 26,633, a katholikusok ellenben csak 
5,800 hajóval szerepeltek a világkereskedelem terén. A 
prot. misszió 100 év alatt 44°/0-al, a római ellenben csak 
0-90°/ 0-al emelkedett. Ezen a módon járja be a röpirat 
a politikai s a sociális tért az egész vonalon, s a nép-
nevelés és néperkölcsiség terét különösen, statisztikai ala-
pon föltüntetve a protestantismus óriási fölényét a roma-
nismus felett, s beigazolva e fölényt vallásos-erkölcsi indo-
kokkal s a katholicismus jeleseinek: egy Laveleye, Mai iano, 
Tíirscher? Sailer, Döllinger és mások bizonyítékaival. E mű 
valóságos kincsesház azoknak a rágalmaknak a megcáfolá-
sára, a melyek a protestantismust az istentelenség, erkölcste-
lenség és forradalom szülőokának, az ultrám:>ntanismust 
ellenben ezek egyedüli hathatós gyógyszerének mondják. E 
nemben méltán sorakozik a röpirat egy Tsehackert, Uhlhorn, 
Öttingen vagy Warwck műve mellé, s a jelenkori prot. po-
lemikának egyik nélkülözhetlen forrása és segédeszköze. 
Meggondolandó az, már t. i. annál, a ki még gondolni tud 
és akar, hogy pl. a szegény Svédországban 100 hadkötelesre 
0.40, Finnlandban 1.9, Németországban 1.27%, ellenben 
Franciaországban ugyanannyi hadkötelesre 14.89, Belgium-
ban 17.48, Ausztriában 38.90 és Olaszországban 47-74% 
esik azokra, kik sem írni, sem olvasni nem tudnak, vagy hogy 
a törvénytelen szülötteknek száma Hollandiában, Svájc-



ban és Angliában csak 4—5%? Poroszországban 7°/0, 
Bajorországban 13%> ellenben Ausztriában 27 — 28 s külö-
nösen Karinthiában 45—46°/0-ol tesz. Valóban > gyümöl-
cséről ismerjük meg a romanismust* a jelenkori sociális 
kérdés megítélése tekintetében is, a melyet nem igen vál-
toztat meg az a körülmény, hogy a tudós és finom művelt-
ségű Leo pápa nem régen is a rózsafűzért s a lorettói 
búcsút ajánlja a maga híveinek és engedelmes »Mária-
gyermekeinek* ! 

S végül a romanismus által nálunk is az autonómia 
tekintetében annyira hangsúlyozott paritás elve alapján 
szerénységének jellemzéséről még egy kis statisztikát! 
Tudvalevőleg a *modern Caligulának* szidalmazott német 
császár prot. templomépítésre igen sokat áldoz, de a katho-
likusok fölsegélyezésében is igen bőkezű. Hogy saját fele-
kezetének szükségleteire többet áldoz, az az ő elidegenít-
hetlen császári és személyes jogaihoz tartozik. S mégis a 
híres mainzi >Katholik« 1894. okt. 1-én következőkről 
tudósítja a maga olvasóit: Sziléziában több rendkívüli 
prot. templom fölépítésére a császár 20 ezer márkát áldo-
zott . . . áHalában a prot. templomok építésére szánt ado-
mányai a százereket is meghaladják, míg a berlini kath. 
Sebestyén-templomra alig 60 ezer márkát adott, sőt a 
Pius-templom 360 ezer márkját tisztán a katholikus hivők 
áldozatkészsége teremtette elő . . . Egy utólagosan kérvé-
nyezett kegyelemajándék elutasíttatott. S ebben természe-
tesen égbekiáltó igazságtalanságot lát a »Katholik« a 
császár részéről! 

S halljuk csak még, mint lamentál a német pápás 
sajtó a felekezetek viszonyáról! Pedig a »Statist. Gorres-
pondenz* adatai szerint Poroszországban 1872-ben 914 
rend volt 8795 taggal, vagyis 10 ezer katholikus lakosra 
1064 tag esik. 1875-ben a rendek száma meghaladta a 
955-öt, a melyből a kulturharc idején 340 feloszlatott, 
19 pedig önként oszlott fel. A felmaradt 596 rendhez 
1886-ig a ^betegek ápolására« 150 új rend lépett. Azóta 
az államilag engedélyezett pápás rendek gyarapodása kö-
vetkező táblázatból vehető ki: 

1886: 746 rend 7248 taggal, 
1887 : 890 » 8305 » 
1888: 934 » 9517 
1889: 988 10.428 » 
1890: 1027 11,217 » 
1891: 1094 » 12.152 » 
1892: 1146 » 13,129 » 
1893: 1215 » 14,041 > 

vagyis az utolsó nyolc év alatt a rendek száma 6O°/0-al, 
s a tagok száma annál is többel gyarapodott. S mégis 
alig van oly közoktatásügyi költségvetési vita a birodalmi 
gyűlésen, vagy kath. nagygyűlés, mely ne panaszkodnék 
a római pápás rendek megtelepítésének állítólagos állami 
megszorítása ellen. így értelmezik Rómában az igazság, 
a méltányosság s a paritás elvét! Hát lehet-e csudálkoz-
nunk a mágnások által vezérelt úgynevezett hazai nép-
pártnak követelései fölött a modern állam irányában?! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** A Protestáns Szemle f. évi 2-ik füzete Kenessey 
Béla irodalmi társulati titkár szerkesztésében következő 
tartalommal jelent meg: A magyar protestáns egyházak 
vagyoni viszonyai az 1790/91. évi XXVI. törvénycikkig 
Pokoly József. A héber szellem bölcseleti iránya Józsa 

Zsigmond. Az énekes-könyv reformja zenészeti szempont-
ból Farkas Lajos. A jövő vallása s annak prófétái Szlávik 
Mátyás. Az irodalmi szemlében néhány hazai és külföldi 
irodalmi termék ismertetése. 

** Krisztus az én életem. Zábrák Dénes soproni 
ev. lelkész ily cím alatt megindított füzetes egyházi beszéd 
gyűjteményéből most jelent meg a IV-ilc füzet. Az öt íves 
füzetben öt böjti vasárnapi és egy virágvasárnapi prédi-
káció olvasható. — A prédikáció-gyűjteményre havon-
ként és füzetenként 50 krjával, az egész évfolyamra 4 frt 
50 krral lehet előfizetni. Az előfizetési pénzek a szer-
kesztőhöz Sopronba küldendők. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, 
melyet Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent a 30-ik füzet 
három ívnyi terjedelemben. Három magvas tanulmány 
van benne: Baráth Ferencé Eötvösről, Gyulai Pálé Ke-
mény Zsigmondról és Sebestyén Gyuláé (dr.) Népkölté-
szetünkről. Ez utóbbi történeti fejiődésökben s egészen új 
szempontok szerint tárgyalja a népköltészet termékeit. A 
szöveget ezúttal is nagyszámú kép illusztrálja: A Karthauzi-
lak. Eötvös svábhegyi nyaralója, arcképe és síremléke, 
Keménynek ifjú s férfikori arcképe, névaláírása, sírja, s 
egy régi bájoló imádság 1578-ból. Külön mellékletekül: 
Vörösmarty »Hazafiak* című költeményének első fogal-
mazása s müveinek egykori illusztrációiból négy kép van 
csatolva. A befejezéséhez közeledő nagyfontosságú vállalat 
körülbelül 35 füzetben fog megjelenni s f'üzetenkint 40 krért 
kapható. 

** A Pallas Nagy Lexinonának füzetes kiadásá-
ból megkaptuk a 101—105. füzeteket, vagyis a VII. köt. 
11 —15. (befejező) füzeteit. E füzetekhez, melyek a Frigyes 
és Geszt közti anyagot ölelik föl, a következő külön mellék-
letek vannak csatolva: Fűtő szerkezetek (3 lap), Galambok 
(színnyomat), Galícia és Bukovina térképe, Galvanométerek, 
Készülékek a világító gáz gyártásához, Gázlángzók, Gázlók 
(2 lap), Gázmotor-szerkezetek, G-ázfőző és fütő-szerkezetek. 
Az egészséges és beteg gége (színnyomat), Gemmák. Eze-
ken kívül a szövegben is számos ábra van. 

** »A magyar nemzet története* című s az 
Athenaeum kiadásában megjelenő tizkötetes nagy munká-
nak (millenniumi kiadás) 12. és 13. füzetét most vettük. 
A tizenkettedik füzetben Magyarország honfoglalás előtti 
történetének második könyve kezdődik, melynek címe 
»Pannónia és Dácia«, szerzője Kuzsinszky Bálint, ki a 
nagy szorgalommal összegyűjtött történeti adatok alapján 
oly élénken rajzolja meg a római foglalás és a római 
civilizáció korát, hogy arról a legtisztább képet alkothat-
juk. Az előadást még inkább élénkítik azok a díszes illusz-
trációk, melyek a szöveghez vannak csatolva. Erre a kor-
szakra vonatkozó képek közül alig hiányzik egy is ezekből 
a füzetekből. A mümellékletek közül azt kell még külön 
kiemelnünk, mely Feszty Árpád köVképének »Áldozat Had-
úrnak* részletét a legtisztább fénynyomatban tünteti fel. 
Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 
3 frt 60 kr. Félévre, (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben. 

E G Y H Á Z . 

A reformátusok egyetemes konventje folyó évi 
április hó 2-ik és következő napjaira hivatott össze a 
konventi elnökség által. A konventi ülések főtárgya a ren-
des folyó ügyek mellett az egyetemes lelkészi gyámintézet 
szabályzata lesz, melyre vonatkozólag a konventi gyám-



intézeti bizottság a március hónap folyamán tartandó 
ülésében állapítja meg a maga javaslatát. 

A vallásos összejövetelek Pécelen, mint öröm-
mel értesülünk, az idei télen is minden csütörtökön meg-
tartatnak. Vezetőjök György László, a gyülekezet tevé-
keny fiatal pásztora, kinek belmissziói munkájában buzgó 
munkatársa Szabó Albert kántortanító. A lelkész ezen a 
télen egyháztörténelmi tárgyakról és személyekről tartott 
hol előadást, hol felolvasást, mit a gyülekezet apraja-
nagyja nagy lelkesedéssel és kitartó buzgósággal hallga-
tott. A rektor az énektanításban fejt ki nagy buzgóságot 
s már is oly eredményt ért el, hogy az általa szervezett 
gyülekezeti énekkar minden egyes összejövetelen új da-
rabbal gyönyörködteti a gyülekezet tagjait s a gyakran és 
számosan ellátogató más vallású vendégeket. — Lám, a 
ki szereti a Krisztust és az ő népét, a szeretetnek emez 
erejével mily életet és buzgóságot önthet, még oly gyü-
lekezetbe is, hol azelőtt hitközöny, szeretetlenség és a 
»nem adózunk* önző jelszava dominált. A belmisszió 
hitébresztő hatalom, szeretetre gyújtó tűz. Kár, hogy ná-
lunk csak itt-ott pislogó pásztortűz! 

Egyházi aranykönyv. Segesvárit az ottani evan-
gélikus szász egyház javára Melas Henrik nemrég el-
hunyt ügyvéd tízezer frtot, Misselbacher Károly gyógy-
szerész pedig kétezer irtot hagyományoztak végrendeletileg. 
Erdélyi szász atyánkfiai között nagyon gyakori az egyház 
részére való végrendeleti hagyományozás. Ezért van ná-
luk oly jó módban az egyház és iskola. Hajdan a magyar 
protestánsoknál is sokkal gyakoribb volt ez a szép szokás. 
Most ez is kezd kimenni a divatból. 

Főgondnok-választás. A hajdú-böszörményi ev. ref. 
egyház ismételten i f j . Sóvágó Gábort választotta meg fő-
gondnokává, a ki nagyhatású beszéddel foglalta el újra 
székét s három pontban tűzte ki a legközelebbi jövő teen-
dőit: 1. új templom, 2. új iskola építése, 3. a nazarénu-
sokkal való ügy elintézése. — Ez utóbbi üdvös belmisz-
sziói utat-módot. tartjuk mi is egyedüli célravezető preventív 
és defenzív eszköznek a szektáskodás ellen és nem az el-
keserítő és teljességgel nem protestáns hatósági beavat-
kozást, melyre korábban épen Hajdú-Böszörmény adott 
helytelen példát. 

A kolozsvári theologiai fakultás ügyében jelen-
tékeny lépés történt február hó 1-én és 17-én. E hó 1-én 
az intézet kiszemelt s részben már meghívott tanárai tar-
tottak bizalmas értekezletet Szász Domokos püspök házánál. 
A konferencián jelen voltak : Kenessey Béla budapesti theol. 
tanár, az új intézet kiszemelt igazgatója és a bibliai tudo-
mányok leendő tanára; Molnár Albert marosvásárhelyi 
lelkész, a gyakorlati theol. kijelölt tanára; dr. Keeskeméthy 
István paksi volt lelkész és N.-Enyedre kirendelt biblia-
magyarázati tanár; Pokoly József geszti lelkész és az egy-
háztörténelem deszignált professzora és Nagy Károly 
nagy-enyedi lelkész, mint a rendszeres theologia meghí-
vandó tanára. E hó 17-én pedig az erdélyi egyházkerület 
igazgató-tanácsa Szász Domokos püspök előterjesztésére 
a nevezett theologiai tanárok és lelkészek meghívását tény-

leg elhatározta. Kenessey és Molnár két-kétezer forint 
törzsfizetést és természetbeli lakást, a többiek 1500—1500 
forint törzsfizetést és természetbeli lakást kapnak: ezen 
kívül minden tanárnak teljes nyugdíjra és korpótlékra való 
jogosultsága, Kenesseynek mint »dékán «-nak 500 frt sze-
mélyi pótléka is lesz. Tudomásünk szerint a meghívást 
mindannyian elfogadják, sőt Keeskeméthy már tényleg 
megkezdte a működését, mint N.-Enyedre kirendelt kolozs-
vári tanár. — A legújabb theologiai kar emez összeállí-
tását szerencsésnek s a szervező püspök körültekintő böl-
csesége újabb bizonyítékának tartjuk. Gratulálunk hozzá. 
De másfelől sajnáljuk, hogy épen nekünk dunamellékiek-
nek kell ezért két oly kiváló erőtől megválnunk, mint 
Kenessey és Keeskeméthy. Az érzékeny veszteségért csak 
az a tudat kárpótol bennünket, hogy budapesti theologiai 
iskolánk jellegzetes evangéliumi iránya két erőteljes tanít-
ványunk és elvtársunk által lesz képviselve az új pap-
nevelő intézetben. 

Lelkészi f izetések minimuma Poroszországban 
következőleg van megállapítva: 1—5 szolgálati évben 
1800 márka, 6 — 10 szolgálati évben 2400 márka, 11—15 
szolgálati év alatt 2700 márka, 16--20 szolgálati évben 
3000 márka, 21—25 szolgálati évben 3300 márka, ezen 
felöli szolgálati évben 3600 márka. A hol a gyülekezetek 
a megállapított minimumot előállítani nem képesek, ott 
a hiányt az állam pénztára fedezi. Poroszországban az 
állampénztár az evangelikus egyház javára hat millió 
márka segélyt ad évenként. — Mikor fogjuk már egyszer 
mi magyar protestánsok is korszerűen rendezni és emelni 
a lelkészek fizetését? 

A gyülekezeti belmisszió köréből. Sárszentlőrinc 
hírneves ev. lelkésze. Sántha Károly írja Lapunknak : A 
történeti hűség kedveért, még inkább, hogy követőkre ta-
láljon S.-Szt-Lőrincz vidék nemes példája, megemlítem, hogy 
a télen majdnem minden vasárnap d. u. tartottam felol-
vasást az iskolateremben. A felolvasás tárgyai voltak: 
Gusztáv A. élete, Az első lopás Aranytól, Tompának 
több szép elbeszélése, a Koszorú stb. A zsinati törvénye-
ket is olvastam és magyaráztam. Ki-kitérek a > néppárt* 
ostorozására, erősítem a prot. öntudatot stb. A szom-
szédban, Györkönyben Tónika Gusztáv ev. lelkész bará-
tom szintén tart felolvasásokat. Persze a felolvasások 
jó hatással vannak a népre. Ezt rég tudtam, mert én 
már a 70-es években is tartottam ilyeneket várpalotai 
papkoromban. — Hódmezö-Vásárhelyről, hol a reform, 
egyház körében az egész tél folyamán tartattak vallásos 
felolvasások, Szeremlei S. lelkész kezdeményezése folytán 
január hóban megalakult az új templomi vegyes énekkar. 
Ez énekkarnak van jelenleg 79 nő és 43 férfi, összesen 
122 tagja, mind az iparos és gazda-osztály felnőttebb fiai-
ból és leányaiból, kik Tóth Sándor újtemplomi kántor 
igazán tapintatos vezérlete alatt nagy kedvvel tanulják az 
ő általa négy hangra letett közönséges templomi éneke-
ket. Húsvétban, vagy ha sikerül addig egy pár darabra 
jól elkészülni, böjti urvacsorakor szándékozik az énekkar 
először fellépni, az újtemplomban. Mindezek nagyon di-
cséretes jelenségek, melyek a vezető férfiak buzgóságáról 
tanúskodnak. 

A Fokföld református egyháza Afrikában virágzó 
állapotban van. A ref. egyház alapját a bevándorlott hol-
landok vetették meg s idők folytan oly virágzó állapotba 



jutott, hogy most e gyarmatországnak legtekintélyesebb 
és legbefolyásosabb egyháza. Első évi gyűlésüket 1824-ben 
tartották Fokvárosban s 22 küldött vett részt benne. Most 
a küldöttek száma épen tízszer annyi. Az egyházi vagyon 
értéke eléri a 35 millió frtot s az évi bevétel az egy 
milliót. A ref. egyház földbirtoka nagyobb, mint az összes 
többi felekezeteké. Az egyháztagok lélekszáma 208,692. 
Van az egyháznak tanítóképezdéje, papnöveldéje és egy 
misszionárius intézete s azonkívül nagyszámú elemi isko-
lája. Utóbbi időben nagy tevékenységet fejtenek ki a pogány 
négerek megtérítése körül. (D. P. L.) 

A bécsi ág evang. gyülekezet a mult évben, a 
katonaságot nem számítva, kerek számban 39 ezer lélek-
ből állott, miből 2400 lélek a bécskörnyéki szórványokra 
esik. 1891. január 1-től a mult év végéig 1270 személy 
tért át az egyházba, a kitértek száma pedig 371 volt. 
A gyülekezet egyházi élete az Alig. L. Kzg. szerint nem 
ily kedvező; uriszentvacsorával a mult évben összesen csak 
8696 személy élt. egyházi célokra csak 22,957 forinttal 
járultak. 

Kérelem. Felkérem az egyházjoggal tüzetesebben 
foglalkozó lelkésztársaimat, szíveskedjenek e lapok ha-
sábjain megfelelni e kérdésre: különböző helyen lakó vi-
szályos házasoknak a válóper megindítbatása céljából 
eszközlendő békéltetésére melyik fél lelkésze illetékes? 
Van-e joga felperes lelkészének nagy távolságról is e cél-
ból alperest magához rendelni s meg nem jelenés ese-
tében bizonyítványt adni? Kovács Albert egyház-jogtaná-
ban határozottan alperes lelkésze mondatik illetékesnek, 
de egy lel kész társam, kivel erre nézve összeütközésem 
volt, Stehló Kornél házassági jogára hivatkozva, felperes 
lelkészét nevezi illetékesnek. Melyik részen van hát az 
igazság? Egy lelkész. 

I S K O L A . 

Az egyetemi tandíj-rendszer reformja. Wlas-
sics Gyula közoktatási miniszter a budapesti egyetem karai-
hoz leiratot intézett, melyben véleményes javaslatot kér 
a tandíj-rendszer reformja tárgyában. A miniszter általá-
nos zsinórmértékül csak annyit mond, hogy a mostani 
rendszer leglényegesebb alapelve jövőre is fentartandó. Ez 
alatt valószinűleg az egyenlő tandíj elvét érti, melyet nem 
régen gróf Gsáky hozott be, s mely a tanuló ifjúság előtt 
bizonyos tandíj-átalány fejében az egyetem összes világi 
karait s ezek bármely tárgyát megnyitja. A reform tehát 
a kérdésnek ezt a célszerű oldalát nem fogja érinteni, 
hanem valószinűleg a tandíj-jövedelem Csákv-féle meg-
osztására fog kiterjedni, a mi ellen sok a panasz s a mi 
a tanárok közötti nemes versenyt megszüntette és az egye-
temi oktatást jelentékenyen korrumpálta. A leiratot az egyes 
karok külön fogják tárgyalni. 

A debreceni országos tanszerkiállítás folyó évi 
február 23-án tartotta záró gyűlését. E kiállítás legfon-
tosabb eredménye egy tanszermúzeum megalkotása, mely 
Eötvös Károly Lajos királyi tanfelügyelő gondjai alatt 
»Hajdumegyei Tanszermúzeum« néven a debreceni ke-
reskedelmi akadémia egyik tágas termében van elhelyezve. 
Van a múzeumban 3004 kötet könyv és számos tanesz-
köz, miket nagyrészben a kiállítók ajándékoztak. A tan-
szerkiállításnak köszöni jórészben egy másik múzeum is 
létesítését, t. i. az ev. ref főiskola classica-philologiai mú-

zeuma. A közoktatási miniszter ugyanis 500 frtot ado-
mányozott a kiállításban való részvételéért a kollégiumnak, 
ebből 300 frt a nevezett múzeum megalapítására fordít-
tatott. Továbbfejlesztéséről az egyházkerület fog gondos-
kodni. A debreceni ev. ref. főiskolát még a tanszerkiállítás 
jury-bizottsága bemutatott kitűnő berendezéseért, szertá-
raiért, ok- és szakszerű dolgozataiért I. osztályú állam-
éremmel tüntette ki. Ugyanily kitüntetésben részesült a 
»Sárospataki Irodalmi Kör* is tankönyvkiadványaiért. A 
kiállítás fényes erkölcsi sikerében az oroszlánrész Csiky 
Lajos theol. tanárt, mint kiállítási igazgatósági elnököt és 
Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelőt, mint az intéző 
osztály elnökét illeti, kiket a közoktatási kormány egy-egy 
elsőrendű államéremmel tüntetett ki. A kiállítás történetét 
egy tanúságos füzetben a fáradhatatlan Csiky Lajos állí-
totta össze. Érdekes lap Debrecen s ebben főleg az ev. ref. 
kultura fejlődésére. 

Az egyetemi év megváltoztatása. A kolozsvári 
egyetem tanácsa már régebben fölterjesztést intézett a 
közoktatási miniszterhez, a melyben az egyetemi évnek 
olyan megváltoztatását ajánlja, hogy az előadásokat októ-
bertől júliusig tartsák. A miniszter a napokban leiratban 
felszólította a budapesti egyetem tanácsát véleményadásra. 
A theologiai kar ellenzi a változtatást, a többi kar még 
nem határozott. A választ különben az egyetemi tanács 
legközelebbi ülése adja meg a miniszternek. 

A hajdú-böszörményi gimnázium. Nem régen bő-
vebben foglalkoztunk a hajdú-böszörményi ev. ref. gim-
názium szomorú állapotával s azzal a lethargiával. melybe 
— a jövőt feladva — az intéző körök sülyedtek. Mint 
most bennünket értesítenek, az ébredésnek némi-némi jelei 
mutatkoznak a nagy és fő hajdú városban, hol élénk agi-
táció indult meg a VI osztályú gimnáziumnak VIII osz-
tályúvá fejlesztésére. Az adományok a közönség részéről 
megkezdődtek. Eddigelé adakoztak: Kovács Gy. Márton, 
L. Szabó Imre, Mátyus Gábor 100—100 frtot, Szy Zsig-
mond 20 frtot. — Reméljük, hogy folytatása következik. 

A debreceni ev. ref. hittanszaki önképzőkör 
f. évi március 10-én 25 éves fennállásának emlékére jubi-
láris ünnepélyt rendez. Ez alkalomból az önképzőkörnek 
szintén 25 év óta fennálló Közlönye is érdekes jubileumi 
számot ad ki. melybe a nagy egyházkerület minden részé-
ből küldözik a hű tanítványok emléksoraikat, a kiknek 
jó része személyesen is résztvesz az ünnepélyen. 

A debreceni diákkongresszus. A folyó évi május 
hóban Debrecenben tartandó orsz. diákkongresszus véd-
nökeiül Simonffy Imre kir. tanácsos, polgármester, mint a 
kollégium helyi gondnokát és dr. Öreg János akad. igaz-
gatót kérték fel. — A diákok nagy előkészületeket tesz-
nek a kongresszusra. Az intéző bizottság élén Dóezy 
Emil jogászelnök áll. 

Millenniumi iskola-monographiák. A debreceni 
ev. ref. iskolaszék elhatározta, hogy a millenniumra meg-
íratja a debreceni elemi iskolák történetét. E végből a 
várost felkérte, hogy gazdag levéltárát bocsássa a mű 
szerzőinek rendelkezésére. E még eléggé át nem kutatott 
levéltár ev. ref. egyházunk és iskolánkra vonatkozólag 
számos érdekes adatot tartalmaz és Szilágyi Sándor nagy-
szerű történészünk felhívása folytán most már megnyílik 
a szorgalmas és szakértő búvárok előtt. — Ugyancsak a 
debreceni ev. ref. iskolaszék elhatározta, hogy iskoláival 
résztvesz a millenniumi kiállításon. 

Gózon Imre tanító kitüntetése. Említve volt 
már e lapban, hogy Gózon Imre szentgyörgyvölgyi ref. 
tanítót 40 évi szolgálata elismeréseül arany érdemkereszt-
tel tüntette ki a király ő felsége. Az aranykereszt ünne-
pélyes átadása f. hó 19-én ment végbe az egyházmegyei 



elöljáróság, papság és tanítókar és a zalamegyei tanfel-
ügyelőség képviseletének jelenlétében a gyülekezet színe előtt. 
Az arany érdemkeresztet csinos beszéd kíséretében Mezey 
János eőri-szentpéteri lelkész, mint esperesi megbízott 
tűzte a kitüntetett tanférfiú mellére, mire az ünnepelt 
könnyezésig meghatva mondott köszönetet s kivánt Isten-
től áldást a szeretett haza jó királyára. Majd Berger 
Ignácz plébános és országgyűlési képviselő a tanfelügyelő-
ség nevében méltatta Gózon I. tanügyi érdemeit, valamint 
a régészet terén elért sikereit. (Gózon hivatásos archeoló-
gus, mult évben is egy Rákóczy-féle aranyozott díszkardot 
ásatott ki s juttatott a régészeti múzeum birtokába.) A 
gyülekezet nevében Aulai Diénes lelkész üdvözölte az Ősz 
tanítót, ki 40 év óta áll a szentgyörgy völgyi egyház szol-
gálatában. Végül a volt tanítványok nevében Gózon Lajos 
tanító, az ünnepelt fia mondott érzelmes üdvözletet a hű 
tanítónak s jóságos apának. Az ünnepély végeztével az 
egyház közebédet adott kitüntetett tanítója tiszteletére és 
itt először Mezey esperesi kiküldött emelt poharat a ki-
rályra, azután Berger köszöntötte föl az ünnepeltet, az ő 
családját és közeli rokonát. Jókai Mór koszorús költőn-
ket. — Adjon az ég ura sok ilyen derék tanítót s ily 
szép örömnapot a mi anyaszentegyházunknak. Szentgyörgy-
völgyön, 1895. febr. 19. Antal Diénes, ref. lelkész. 

Amerika közoktatási budgetje. Az Egyesült-
Államok nyilvános iskoláinak fentartása az elmúlt eszten-
dőben 163 miliíó dollárba került. Ebből az összegből esik 
New-York államra 19 millió. Pensylvániára 16 millió, 
Illinoisra 14, Ohiora 12, Massachusetre 9, Jowara 7, 
Michiganra 6, Missourira, Indiánára, Californiára, Minno-
sotára egyenkint. 5 millió dollár. Kansas, Wiskonsin, No-
braska, New-Yersey, Texas egyenkint 4 millió, Kentucky 3, 
Connecticut és Maryland egyenkint 2 millió dollárral sze-
repelnek a költségvetésben. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Id. Dobai Sándor. A zilahi evang. ref. kollé-

gium elöljárósága és tanárkara fájdalommal tudatja, hogy 
idősb Dobai Sándor nyugalmazott főgimnáziumi rendes 
tanár, 1848/49. honvédhadnagy, 40 évi működés, három 
évi nyugalomban létei után, életének 77-dik évében, folyó 
évi február hó 19-dikén cl. u. 1 órakor meghalt. A megbol-
dogult temetése f. évi február hő 21-dikén d. u. 3 és fél 
órakor ment végbe. Áldás lebegjen emléke fölött! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Gróf Kún Géza erdélyi ref. 

egyházkerületi főgondnokot a leidai tudomány-egyetem ta-
nácsa tiszteletbeli doktorrá választotta. Az érdemes tudós 
e ritka kitüntetéséhez tisztelettel gratulálunk. — Géresi 
Kálmán debreceni főiskolai tanár, mint egy Moszkvából 
kelt. tudósításból értesülünk, közel két hónapi oroszországi 
tanulmányújából e hét folyamán érkezik haza. — Bod 
Ferenc komádii segédlelkész a sz -sámsoni (szilágy-szolnoki 
egyházmegye) gyülekezet rendes lelkipásztorává választa-
tott. — A f.-baranyai lelkészi gyámintézet igazgató választ-

mányába Dombi Vince és Sz. Molnár István lelkészeket 
választotta be az érdekelt lelkészi kar. 

* A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
államtitkára, mint a hivatalos lap f. hó 24-iki száma 
közli, csakugyan Zsilinszky Mihály Zólyommegye főis-
pánja lett. Kineveztetése rokonszenvvel és bizalommal 
találkozik protestáns köreinkben. Mi ismerjük őt. mint 
szakavatott tanférfiút, szorgalmas történetírót, tevékeny 
egyházi felügyelőt és jó hazafit. Reméljük és elvárjuk tőle, 
hogy nagy buzgóságú főnökével és kipróbált szaktanácso-
saival egyetértésben a magyar kultusz- és kultur-politi-
kába több nemzeti erőt, egészségesebb tartalmat, bátrabb 
és elevenebb szellemet visz be, mint a minőt egyben-más-
ban legutóbb tapasztaltunk. 

* A protestáns-bál t iszta jövedelme gyanánt az 
országos prot. árvaház javára 2240 forint 63 krajcár 
maradt. Ebben az összegben a rendezői tagdíjak is benne 
foglaltatnak. Felülfizetésekben befolyt: Plachy Tamásné 
100 frt, Münnich Aurélné 80 frt, Szilassy Aladárné 75 frt, 
Rudnay Józsefné 50 forint, Hegedűs Sándorné 45 forint, 
Dessewffy Ödönné 45 frt. báró Radvánszky Gézáné 35 frt, 
gróf Károlyi Tiborné 30 frt, Beniczkv Ferencné 20 frt, 
dr. Láng Lajosné 20 frt, dr. Radvánszky György 17 frt, 
Osztroluczky Géza 17 frt, Gregersen Guilbrandné 17 frt, 
Tisza Kálmánné 10 frt, Hieronymi Károlyné 10 frt s még 
többen 5—5 frt. 

* A római kath. misszió állapotjáról a követ-
kezőket írja egy szászországi római k. lap: 1. Anyagi 
helyzet. Külmissziói célokra mintegy 10 millió frankot 
fordítanak évenként. A legtöbbet gyűjt a Szent-Xaver 
Ferenc-egyesület, mely évenként 6—7 milliót, hetven évi 
fennállása óta már 268 milliót szedett össze a misszió 
javára. Igen szép tevékenységet fejtenek ki továbbá a 
> Gyermek Jézus-egyesületek« is, melyek pogány gyerme-
kek iskolázására és szeretetházakban való keresztyén ne-
velésére évenként közel két millió frankot hordanak össze. 
2. A misszió munkásai jelenleg 30 szerzetes rendből és 
congregatióból kerülnek ki és mintegy 300 misszióhelyen 
13,314 férfi misszionáriust és 42,300 apácát foglalkoztat-
nak. Jövőre még több missziói munkásra van kilátás, 
mert jelenleg mintegy 13 ezer missziónövendék képeztetik 
a »Propaganda fidei« különböző iskoláiban. Forrásunk 
szerint a római kath. misszióügynek 1800 óta 119 mar-
tyrja volt a föld különböző részein! 

* Izraelita egyetem Jeruzsálemben. Angol-, 
Orosz- és Németországi zsidók körében mozgalom indult 
meg, melynek az a célja, hogy társadalmi úton, megfelelő 
alapok gyűjtésével Jeruzsálemben zsidó egyetem létesíttes-
sék. Az >Alliance Izraelite Universelle«-nél egy orosz zsidó 
jelentékeny összeget tett le e célra. A heidelbergi »Aha-
bat« című izraelita egyesület egész vagyonát, felajánlotta 
a jeruzsálemi egyetemre. 

* A német birodalom népessége rohamosan sza-
porodik. Németország lakóinak száma 1870-ben, a francia 
háború előtt kerek számban 40 millió volt, most pedig 
már 51J/2 millióra emelkedett a németországi lakosok 
száma. — Különös, hogy míg más országokban pl. Angol-
és Németországban, Hollandiában, Schweitzban, Észak-
Amerikában, Fokföldön és Ausztráliában mindenütt a pro-
testáns lakosság a szaporább, addig hazánkban kivált a 
református elem évről-évre fogy. Ha igazi evangéliumi 
protestánsok volnánk, nálunk is más volna a világ sorja 
még a szaporaság tekintetében is! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A horvát-szlavonországi prot, egyházak 
kérdéséhez. 

11. 
A katonai hatalom és a Concordatum hatása, — az 1856-iki 

egyházszervezési javaslat örömmel fogadtatik. 

Az 1848-iki XX. t.-c. kimondá ugyan a vallási fele-
kezetek közötti jogegyenlőségnek és viszonosságnak nagy 
elvét; de a bekövetkezett gyászos események nem enged-
ték meg a kimondott elvnek életbe léptetését. 

Horvátország tényleg elszakíttatott Magyarország tó], 
s azon új alkotmányban, mely részére 1849. március hó 
4-én kiadatott, az első szakasz minden horvát polgárnak 
szabad vallásgyakorlatot; a 27. szakasz pedig jogegyenlő-
séget biztosított. Ez az egy jó következése lett az 1848-ki 
testvérháborúnak a horvátokra nézve. 

Fájdalom azonban ez az alkotmány sem léphetett 
életbe. Megsemmisítette azt az 1851-ki decemberi rendelet, 
mely megalapította a r. kath. egyházra támaszkodó absolu-
tismust, mely csakhamar éreztette kíméletlen hatalmát az 
egymást követő rendeletekben. Már 1852-ben az ó-pazuai 
ezred parancsnokságától oly értelmű rendelet jött, mely 
szerint új kath. tankönyvek hozatnak be az iskolákba. 
A szükségesnek vélt számú tankönyveket azonnal meg-
küldték az illető tanítóknak a célból, hogy azokat a gyer-
mekeknek kioszszák. Természetesen az evangélikus isko-
lákban is. 

Az evang. lelkészek részéről történt tiltakozásra vá-
laszul jött, hogy »a kérdéses tankönyvek, magasabb intéz-
kedésig az ó- és új-pazuai ev. iskolákban is használandók, 
minthogy a főparancsnokság rendelete semmi említést sem 
tesz arról, hogy azok az evang. iskolákból kizárassanak*. 
Katona parancsolt, engedelmeskedni kellett! 

Ehhez járult az 1855-ki Concordatum, mely a r. k. 
egyháznak előjogait »a mint azokat az isteni törvény és 
a kánoni jog meghatározza«, visszaállítja. 

Ennek hatását csakhamar megérezték az evangé-
likusok. Tapasztalniok kellett, hogy az általok szabadon 
és nyilt árveréseken megvásárolt házakat telekkönyvi-
leg a magok nevére át nem írhatják. A hatóságok ezt 
határozottan megtagadták; sőt az is megtörtént, hogy 

olyan ev. lakosokat, a kik évek óta a határőrvidéken 
laktak, most régi lakóhelyeikre eltoloncolták. A türelmet-
lenség nagyobbá lett, mint valaha. De nem lehetett ellene 
semmit sem tenni, mivel törvény nem létében, senki sem 
léphetett fel a szerencsétlen ev. nép védelmére. Egyedül 
a lelkes ev. papok fejtettek ki erélyt és buzgóságot, 
melynél fogva híveik megtartása érdekében útleveleket 
szereztek nekik, hogy e címen idegenek gyanánt bent-
maradhassanak a határőrvidéken! 

Jogviszonyuk egyedül a császári hadparancsnokok 
kegyelmén alapult; mert Haynau az 1791-ki törvényt 
— mely szintén birtok- és hivatal-képteleneknek mondja 
ki az evangélikusokat — eltörülte 1850-ki rendeletével. 
Különben is ennek a határőrvidékre nézve valósággal 
semmi hatálya nem volt, mivel ott a katonai hatóság a 
régi jog és szokás szerint intézkedett. 

Ezen képtelen helyzet tarthatatlanságát Bécsben is 
elismerték; és talán nem csalódunk, hogy a Horvát-Szlavon 
országból, valamint a határőrvidékről gyakran emelkedő 
panaszok nagy mértékben siettették az evang. egyház szer-
vezésére vonatkozó azon munkálatokat, melyek az 1856-ki 
miniszteri rendelet útján közöltettek a magyarhoni evang. 
püspökhelyettesekkel. 

Tudjuk, hogy a szervezési munkálat jeles ev. férfiak 
közreműködésével készült, de azért hazánkban mégis 
általános ellenzésre talált. Ennek okai sem ismeretlenek, 
erősen politikai színezettel bírtak azok. A magyarhoni 
mindkét felekezetű evangélikusok zsinattartási engedélyt 
kértek, hogy egyházukat maguk szervezhessék. Nem von-
ták kétségbe a szervezési javaslat helyességét; de protes-
táltak az octroyálás ellen! A magyarhoni evang. egyház 
jogalapját világos törvények képezték; erről a jogalapról 
lelépniők, egyházárulás bűne nélkül, nem lehetett. A küz-
delemnek tehát nagy elvi és alkotmányi jelentősége volt 
Magyarországon. 

De vájjon volt-e Horvát-Szlavonországban is? a hol 
a protestánsoknak, mint az eddigiekből kitűnt, absolut 
semmi törvényes alapjuk nem volt? Az volt-e a határőr-
vidéken? 

Fájdalom, nem! 
A Horvát-Szlavonországban és a határőrvidéken ezer 
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küzdelmek között élő evangélikusok és azok lelkészei nem 
ellenezhettek oly egyházszervezési javaslatot, mely az ő 
siralmas állapotukon segíteni akart. A kormány által ter-
vezett javaslat nem veszélyeztette, sőt ellenkezőleg, bizto-
sította autonómiájukat; kilátásba helyezett nekik bizonyos 
jogalapot, melyen tovább fejleszthették egyházi életüket, 
mivel eddig semmiféle törvényes védelemre számot nem 
tarthattak. 

Ebből a szempontból kell megítélnünk a Horvátor-
szágban lakó protestánsoknak örömét és nem a magyar-
honi törvényes állapot és rendezett viszonyok szempont-
jából. A mi nálunk visszahatást és botránkozást idézett 
elő, az a horvát-szlavon protestánsoknak örömöt okozott, 
a mi nálunk bűnnek tünt fel, ott erényszámba ment. 

III. 

Az 1859-ki császári pátens fogadtatása, — érvénye a Horvát-Szlavon 
országokban. — Az 1864-ik évi folyamodás. — Weber memoran-
duma. — A protestánsok érdekében hozott, de nem szentesített 

törvény 1866. — Az 1868. XXX. t-c. 

Mikor 1859-ben a szerb zavarokkal majdnem egy-
időben kitört az Ausztria és Olaszország közötti háború; 
mikor a horvát határőrvidéken kiadatott a fegyverre fel-
hívó parancs: akkor Magyarország is nevezetes események 
szinhelvévé lőn. 

A politikai események zaját csak nagyobbá és éle-
sebbé tette a szeptember elsejen kiadott ev. egyházi alkot-
mány és az annak életbeléptetését elrendelő császári pá-
tens ! A protestánsok úgy fogták azt fel, mint tartalmilag 
ugyan helyes egyházi szervezetet, de melynek létrejötte 
és eredete — dacára annak, hogy az 1856-ki javaslat 
alapján készült — törvénytelen. A magyarhoni mindkét 
hitvallású evangélikusoknak törvényes joguk volt arra, 
hogy egyházi alkotmányukat legjobb belátásuk szerint, 
hitel veiknek megfelelő módon maguk állapítsák meg. Ter-
mészetes, hogy ezen önkormányzati jogukról semmiképen 
sem akartak lemondani; mert tudták, hogy a fejedelmi 
kegy változó, mint az időjárás, a jog pedig örökkévaló, 
mint az Isten. 

Voltak ugyan egyes egyházak és esperességek, me-
lyek a pátenst az egyházrendezés szükségének szempont-
jából hajlandók voltak elfogadni; de az egyházaknak túl-
nyomó nagy része határozottan az autonomikus jog alapjára 
helyezkedett és ellenszegült a kormány rendeleteinek. Gyű-
lések tartattak országszerte, a politikai élet legjelesebb 
protestáns bajnokai, kik az absolut hatalom ideje alatt a 
cselekvés teréről leszorultak, most egyszerre megjelentek 
az egyházi gyűléseken, hogy megtámadják a bécsi kor-
mánynak törvénytelen eljárását. És minthogy az olasz 
háború Ausztriára^ nézve szerencsétlenül ütött ki, s Bécs-
ben Magyarország alkotmánya részbeni visszaállításának 
eszméjével foglalkoztak: ez oly hangulatot idézett elő, 
melynek lelkes hatása alatt a császári pátens elleni agi-
táció egyúttal a haza szabadsága és alkotmánya melletti 
küzdelemmé vált. Az úgynevezett patentális egyházakat 

és papokat, a kik t. i. az egyházi szervezkedést elfogadták, 
úgy tekintették, mint a haza alkotmánya és szabadsága 
ellen törekvő egyéneket. S minthogy ezek többnyire a 
felvidéki és bácskai tót ev. papok voltak, ezek ellen for-
dult az ellenszenv. 

Ez ellenszenv és az abból eredő harc teljesen ért-
hető és igazolt volt ottan, hol a pátens ellen küzdők az 
egyház törvényes jogalapját és az azon nyugvó önkor-
mányzatot védelmezték. De vájjon az volt-e Horvátor-
szágban, a hol a protestánsoknak semmi törvényes jog-
alapjuk nem volt? 

Nem szabad felednünk, hogy a császári pátenst 
Magyarországon nem egyházszervezeti tartalma miatt, 
hanem létrejöttének törvénytelen módja miatt ellenezték. 
Horvátországban pedig, illetve a horvát katonai határőr-
vidéken épen ellenkezőleg, tartalma miatt üdvösölték; 
mivel annak rendelkezései lehetővé tették az ottani evan-
gélikusoknak megtelepedését és vallásuknak szabad gya-
korlatát. A pátens 57-dik §-a szerint az 1791. XXVI. és 
1844. III. t.-cikkek megerősíttetvén, a horvátokra vonat-
kozó 1791. XXVI. t.-c. 14. §-a hatályon kívül helyeztetett 
és megengedtetett, »hogv a protestánsoknak a Horvát-
Szlavon-országokban és a katonai határőrvidéken leendő 
letelepedése, valamint állami és egyházi jogaik tekinteté-
ben a Magyarországban érvényes fenti törvények egész 
terjedelmökben alkalmazandók«. Ez a tartalom és nem 
létrejöttének módja érdekelte őket. Hiszen őket politikai 
tekintetben is pátensek, császári rendeletek által kormá-
nyozták. 

Mikor tehát a határőrvidéki főhadparancsnokság 
december 16-kán kiadott rendeletében közölte velők azon 
módozatokat, melyek szerint a coordinatio a gyülekeze-
tekben végrehajtandó volt: ezt az illető lelkészek örömmel 
fogadták, isteni tiszteletek alkalmával a pátenst ünnepé-
lyesen kihirdették. Ennek hatása pedig abban nyilatkozott, 
hogy már a következő évben igen sok magyarhoni ev. 
család kiköltözött a horvát-szlavon tartományokba, mivel 
a pátens oltalma alatt vallásukat biztonságban hitték. 
Bövid idő alatt Beska, Krcsedin, Platicsevo, Grabovce, 
Szurcsin és Doba.no vce községekben ev. egyházi fii iák 
keletkeztek; sőt — a mi eddig hallatlan volt — előfor-
dultak esetek, hogy katholikus egyének nyiltan át mertek 
lépni a protestáns egyházba! 

Az anyaegyházak szívesen szervezkedtek a pátens 
szerint. Ezt tették a bács-szerémi esperességbeli más ev. 
egyházak is, kivéve Szeghegyet és Bajsát. 

E közben a magyarhoni egyházakban nőtt a pátens 
elleni ellenszenv. Az ellenséges hangulat — tápláltatva a 
máshitű hazafiak, sőt még az emigratió által is — oly 
magas fokra hágott, miszerint a bécsi kormány kénytelen 
volt a pátenst visszavonni, hogy a közbékét fentarthassa. 
A patentális gyülekezetek és egyházmegyék lassanként 
visszatértek az autonóm egyház kebelébe. Ezt tette a 
bács-szerémi esperesség is, melyhez aránylag legtöbb 
horvát-szlavon gyülekezet tartozott. Ez utóbbiak annál 
inkább ragaszkodtak továbbra is a pátenshez, mivel as 



Horvátországra és a határőrvidékre nézve még érvényben 
hagyatott. 

S ez volt a további bajoknak egyik első forrása. 
Egy országban, egy esperességben két különböző törvény! 
két különböző jogalap! Az összeveszéshez nem kellett 
gonoszság, csak a kettő közül valamelyikhez való ragasz-
kodás. 

A közvélemény, a felebredt magyar szellem, magyar 
divat által oly hazafias és nemzeties politikai színezetet 
nyert, hogy a ki annak nem hódolt, rossz hazafinak lett 
elítélve. Senki sem törődött többé az egyházak érdekeivel, 
sem azzal, hogy a pátens elvetése által, a horvát-szlavon 
egyházak ismét törvényen kívüli állapotba sülyednének 
vissza. Előtérbe nyomult a politika. 

Jött az úgynevezett októberi diploma s ennek kö-
vetkeztében a temesi Bánságnak és szerb vajdaságnak 
bekebelezése; s a vármegyék hatáskörének helyreállítása 
és az országgyűlés összehívása. Ez természetesen vissza-
hatással volt az egyházi viszonyokra is; a patentális egy-
házak visszakerültek, új püspökök választattak. Az evang. 
egyház egysége és békéje visszatért. 

Másképen alakultak a viszonyok a katonai határ-
őrvidéken. 

Ott az állami visszonyok nem változtak; a katonai 
hatóság a császár nevében adta ki és hajtotta végre ren-
deleteit. Ezt a hazafias lelkesedéstől elragadott hazai egy-
házi férfiak nem vették figyelembe. Azt akarták volna, 
hogy ott is olyan tüntetéseket rendezzenek a pátens ellen, 
mint itthon. Nem akarták érteni, hogy ott szigorú és 
rideg katonai uralom áll fenn, melylyel kikötni nem lehet 
és nem tudták felfogni, hogy ezzel a tüntetők épen hit-
rokonaiknak ottani existentiáját tették volna lehetetlenné. 
Sajnos, tág tere nyílott a gyanúsításnak és a magán-
boszunak. Nem mérlegelték a viszonyok különféleségét, 
sem a cselekvésnek valódi indokait. A közvélemény előtt 
hazaáruló volt mindaz, a ki a pátenst elfogadta. 

El lehet képzelnünk azon ev. lelkészeinknek hely-
zetét, a kik a viszonyok hatalmánál fogva, épen az egy-
házi hívek érdekéből, kénytelenek voltak a pátenst elfo-
gadni, míg helyette jobb törvényt nem kapnak. 

Érezték ezek, hogy hitelveiknél és eddigi összeköt-
tetéseiknél fogva a magyarhoni testvérekhez kell tartoz-
niok; de tudták azt is, hogy ezek, a fenforgó viszonyoknál 
fogva, nem lesznek képesek nekik törvényes oltalmat nyúj-
tani a katonai hatóságokkal szemben. 

Ily helyzetben 1864-ben az ev. ref. egyházak papjai, 
valamint a neudorfi evang. lelkész is egyenesen a horvát 
országgyűléshez folyamodtak egyházuk és iskoláik védel-
méért s autonomikus jogaik biztosításáért. Weber András, 
új-pazuai ev. lelkész pedig egyházának és tiszttársainak 
előleges helyeslésével, 1865-ben egy memorandumot adott 
be ő felségének, melyben azt kéri, hogy a horvát-szlavon 
ev. egyházak, különleges helyzetüknél fogva, külön espc-
rességet alkothassanak. Az a körülmény, hogy Weber a 
memorandum benyújtásánál kikerülte saját egyházi felsőbb-
ségét, hogy szándékáról sem esperesét, sem püspökét nem 

értesítette, természetesen rossz vért csinált. Székács József 
bányakerületi püspök személyesen sietett le Weberbez; 
kérdőre vonta és a törvényes útra terelte. De úgy a püs-
pök, mint az egyházkerület megelégedett Weber elhallga-
tásával; a kérdés lényegét, vagyis a horvát-szlavon egy-
házak kormányzatát és az anyaegyházhoz való viszonyát 
épen nem oldották meg. Az egyházi téren teljes pangás 
állott be. Azóta harminc év folyt le eredménytelenül! 

Időközben létrejött a dvnastiával való kibékülés, az 
alkotmány helyreállítása és oly irányú törvényhozási te-
vékenység. mely kiváló figyelmünkre méltó. 

A horvát-szlavon országgyűlés 1866-ban, pótolni 
akarván a mult századok mulasztásait, a haladó kor 
követelményeinek megfelelően, a protestáns egyházak 
egyenjogúságára nézve a következő törvényjavaslatot fo-
gadta el: 

»1. A helv. és ág. hitv. evangélikusoknak a három-
egy királyságban tökéletes vallási szabadság adatik oly 
feltétellel, hogy e hitfelekezet követői e háromegy király-
ságban önálló egyházzá szervezkedjenek, s ilyenné szer-
vezve saját honi egyházhatóságok alá helyeztetnek. 

2. Csak a honi politikai hatóságokat illeti meg a 
háromegy királyságban létező evang. egyház feletti fel-
ügyeleti jog. 

3. Az evangélikusok tanügyeire nézve ez általános 
országos határozatok az irányadók«. 

A tárgyalás szelleme dr. Spún előadása mellett kel-
lemesen lepte meg a magyarhoni protestánsokat. Régi 
gyűlölet helyett engesztelő hang: régi türelmetlenség he-
lyett felvilágosodott szabadelvűség volt tapasztalható. Von-
csina és dr. Stojanovics férfias bátorsággal küzdöttek a 
protestánsok egyenjogúsága és vallási szabadsága mellett. 
Örök dicsősége lesz ez országgyűlésnek, hogy a kor szín-
vonalára emelkedve, a fenti javaslatokat elfogadta. 

Azonban a szabadelvű javaslat nem nyerte meg a 
királyi szentesítést. Ezt pedig ő felsége 1867. jan. 31-kén 
kelt királyi leiratában azzal indokolta: »hogy az 1859. 
szept. 1-én kelt legfelsőbb vallásügyi pátens az ev. fele-
kezetek államjogi állására nézve Horvát-Sziavonországban 
törvény erejével bír. Ezen országgyűlési határozatok szen-
tesítésére — mondja tovább a kir. leirat — annál ke-
vésbé van ok. mert nem szükséges csak általános elveket 
tartalmazó törvényt alkotni, midőn a nevezett pátensben 
régibb és részletesen megszabott határozmányok foglal-
tatnak. Egyébiránt, ha netáni különleges viszonyok a fen-
állö törvénynek megváltoztatását tennék szükségessé, sza-
badságában áll az országgyűlésnek, ilyeneket érett meg-
fontolás után legfelsőbb szentesítés alá bocsátani. . .* 

Ez az indokolás kiválóan nagy fontossággal bír a 
horvát-szlavon protestánsoknak államjogi állására nézve; 
és csak sajnálnunk lehet, hogy a magyarhoni ev. anya-
egvház ezt kellőleg méltányolni és figyelembe venni nem 
akarja. A gyűléseken felszólaló szónokok bámulatos könnyű-
séggel és következetességgel hangoztatták, sőt maga az 
ág. evang- egyetemes gyűlés a kormányhoz 1886-ban in-
tézett feliratában is határozottan állítja, hogy a pátens 

19* 



Horvátországban is visszavonatott. Pedig épen ellenkezőleg 
áll a dolog; a pátens ott nemcsak hogy nem vonatott 
vissza, hanem valóságos törvényerejűnek nyilváníttatott ki 
ő felsége által, a ki épen ezért nem tartotta szükségesnek 
szentesíteni a fenti országgyűlési javaslatokat. 

A horvát kormány ma is törvénynek tekinti az 
1859-iki pátenst; s egyáltalában nem kell csodálkozni 
azon, hogy a horvát protestánsok is ahhoz ragaszkodnak, 
jólehet ezen helyzetükben egyházuk érdekében továbbra 
is fel akarják tartani a magyarhoni testvéreikkel való össze-
köttetéseiket. Ezt tanúsították 1867-ben is, mikor a horvát 
kormány a végből hívta össze küldötteiket Zágrábba, hogy 
ott egyházkormányzati ügyeiket a pátens értelmében szer-
vezzék. A hívásra megjelentek ugyan, de ott határozottan 
kijelentették, hogy addig nem határoznak semmit, míg 
erre vonatkozólag a magyarhoni törvényes főhatóságuktól 
kellő utasítást nern kapnak. 

Az utasítás még meg sem érkezett, mikor időközben 
a budapesti országgyűlés véglegesen rendezte Horvátország 
viszonyát az anyaországhoz. 

Megalkottatott az 1868-ik évi XXX. t.-cikk, hogy 
•miként, annak fejtegetése nem tartozik a jelen tanulmány 
keretébe. Elég az hozzá, hogy ennek a törvénycikknek 
48-dik §-a világosan kimondja, hogy a »külön territó-
riummal bíró« Horvát-Szlavon- és Dalmátországok önkor-
mányzati joga kiterjed azon országok beligazgatási, vallási 
és közoktatási ügyeire; kimondja az 56. és 57. §-okban, 
hogy azon országokban a kormányzat közegeinek hiva-
talos nyelve a horvát, kimondja végre azt is, hogy ezen 
egyezménynyel ellenkező minden régibb törvények »meg-
szűnnek érvényesek lenni*. 

Ki ne érezné, hogy ezen törvény egészen új köz-
jogi állapotot teremtett az ev. gyülekezetek számára is! 

De azért csalódnék, a ki azt hinné, hogy ezzel tisz-
tábbá lön a horvát-szlavon ev. gyülekezetek helyzete és 
a magyarhoni anyaegyházhoz való viszonya. 

Mikor a törvényhozás egyfelől kimondja, hogy Horvát-
Szlavon- és Dalmátország »külön territóriummal bíró poli-
tikai nemzet«, (59. §.) s mint ilyen saját autonómiával 
bír; mikor másfelől kimondja, hogy ezen autonom joga 
kiterjed a vallási és közoktatási ügyekre is: ugyanakkor 
nem intézkedik arról, hogy a vallási és közigazgatás ha-
tárai összhangzásba hozassanak Magyarország határaival. 
A pécsi kath. püspöknek hatásköre kiterjed Horvát-Szlavon-
ország egyes részeire; és a zágrábi érsek hatósága vi-
szont kiterjed a szorosabb értelemben vett Magyarország 
alsó vidékére is. Sőt birtokainak legértékesebb része Magyar-
ország területén van. Ugyanilyen szabályozatlan viszony 
maradt fel a magyarhoni és horvát-szlavon mindkét fele-
kezetű protestáns egyházak között is. Senki sem vetette 
fel azt az önkényt felmerülő kérdést, hogy mivel az 1868. 
XXX. t.-c. értelmében a horvát-szlavon prot. egyházak 
vallási és közoktatási ügyekben ezentúl a horvát minisz-
térium hatósága alá fognak tartozni: minő jogi viszony 
álljon fel közöttük és eddigi magyarhoni egyházi főható-

ságaik között, melyek pedig a magyar kormány hatósága 
alá tartoznak? 

És mivel a gyakorlati élet csakhamar feltüntette e 
hiányt, nézetem szerint a magyarhoni ev. főhatóságoknak 
azonnal gondoskodniok kellett volna a felmerült nehézsé-
gek okainak törvényes megszüntetéséről. Hogy miért nem 
tették, ezúttal ne kutassuk. A bekövetkezett események 
hamar bebizonyították, hogy az úgynevezett »kényes kér-
dések* kikerülése mindig megboszulja magát. Nézzük csak 
mi történt az 1868. XXX. t.-c. életbeléptetése óta. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

A papság társadalmi műveltsége.* 
I. 

Ha az ember hazánkban sokfelé utaztában különböző 
társaságokban megfordul, több ízben hallani fogja sok pro-
testáns pap, különösen igen sok református pap ellen 
azt a kifogást, hogy nincs kellő társadalmi mttveltségök, 
hiányzik legtöbbnél a finom megjelenés és társalgási mo-
dor; itt-ott még saját világi uraink is hangoztatják ezt 
a panaszt; s állítólag azért nem igen részesül a protes-
táns papság a különféle felekezetű honoratioroktól és lako-
soktól az őt megillető tiszteletben. Míg ellenben a r. kath. 
papok, mert társadalmilag műveltebbek, a fellépésben, tár-
salgásban finomabbak, viseletben és ruházatban csinosab-
bak, sokszor még a protestáns honoratiorok által is nagyobb 
mérvű tiszteletben részesülnek. 

Én Bácskában egy igen vegyes felekezetű vidéken 
lakom, a melyben római kath., gör. egyesült, gör. nem 
egyesült, ágostai és református papok vegyesen laknak s 
működnek; s történetesen minden felekezetből több papot 
ismerek; de többféle felekezetű lelkészt is széles Magyar-
országon. S az én tapasztalatom a hazai többféle feleke-
zetű papok felől az, hogy társadalmi műveltség tekintetében 
hazánkban legelői a római kath. papok állanak; habár 
ezek között is vannak kivételek, de a kivétel kevés. 

Sokszor gondolkoztam már a felől, mi lehet az oka 
annak, hogy a római kath. papok a hazai papok között 
társadalmilag a legműveltebbek ? Hisz tudtommal az úgy-
nevezett kispapok Kalocsán, Temesvárott s másutt szintúgy 
bezárt falak között nőnek fel, mint hajdanában Debrecen-
ben és Patakon az egykori togátusok; s a mostani római 
kath. papnövendékek is, míg káplánokká nem lesznek, 
uri társaságokban csak ritkán fordulnak meg. Nézetem 
szerint a római katholikusoknál a theol. tanárok válasz-
tásánál a főpapság valószínűleg nagyon néz a képező 
tanár társadalmi műveltségére is, s ily társadalmilag mű-
velt tanárok vezetése alatt, a római kath. papnövendékek 
rendesen ily társadalmi műveltségre, jó modorra, csinos 
megjelenésre s finom társalgásra neveltetnek. Azután, a 
mint én tudom, minden római kath. szemináriumban extra 
egy oly tanári rangban lévő egyéniség is van alkalmazva, 
a kinek hivatása a szeminaristáknak mindennap este le-
fekvésök előtt félórán át az illemtanból előadást tartani; 
s ez által nagy mérvben mozdíttatik elő a papnövendé-
keknek műveltsége. Ezt nekem nem régen egy tekintélyes 
újvidéki világi űr is mondá, a ki egykor a temesvári 

* Jó intencióval, több helyes észrevétellel, bár néhol sajátos 
naivitással és kicsinyes szempontból tárgyalja a felvett fontos kér-
dést. De nem árt ily dolgokat szellőztetni. Azért adta ki a Szerk. 



szemináriumnak növendéke volt. Nem volna-e tanácsos 
prot. theologiai intézeteinkben is valamely tanárnak hiva-
tásává tenni, hogy legalább minden héten kétszer-három-
szor az illemtanból szintén előadást tartson? 

Ha a római kath. papnövendékek a szünidőben vagy 
haza a szülékhez, vagy valami rokonhoz 8 — 9 hétre az 
intézetből eltávoznak, egy leveiet kapnak az igazgató-
tanártól, a melyet kötelesek átadni azon községbeli ple-
bánusnak, a melyben a szünidőt töltik. Ezen plebánusok 
aztán felkérik az ifjú papnövendékeket, hogy a szeminá-
riumba történő visszatérésök alkalmával egy válasz levélért 
jelentkezzenek, a mely levél a szemináriumi igazgató-
tanárnak szól. Ezen igazgató-tanárhoz szóló levélben az 
illető plebánus lelkiismeretesen megírja, mikép viselkedett 
a szeminárista azon 8—9 hét alatt községében vagy a 
környékben. Az igazgató-tanár vagy a megyés püspök 
átolvassa ezen plebánusi leveleket, s a mely levélben vala-
mely papnövendék ellen kifogás, erkölcsi kihágás jelen-
tetett, az ily szeminárista a püspök által keményen meg-
dorgáltatik. Miután a papnövendékek előtt tudva van, hogy 
vakációi viseletökre az illető plebánusok argusilag vi-
gyáznak, ennélfogva, a mennyire lehetséges, őrizkednek is 
— bárhol töltik a szünidőt — ott excedálni. De hát ref. 
és ágost. theologusainknak vakációi viseletökre van-e vala-
mely prot. lelkésznek gondja? Nagyon kevésnek. De való-
színűleg a mi theologiai igazgatóink magok sem sokat 
gondolnak azzal, hogy tbeologusaik miképen viselkednek 
a szünidő alatt otthonukban ? Tőlük akár felforgathatják 
a korcsmákat, a nélkül, hogy e miatt hajuk szála meg-
görbülne. 

Ha a római kath. kispapok sétálni mennek, mindig 
együttesen sétálnak a legidősb papnövendék szigorú fel-
ügyelete alatt; s ennélfogva soha sem excedálhatnak a 
szeminárium városában. Míg a mi theologusaink közül 
tudtommal némelyek többször egész éjszakán át a drága 
időt a kávéházakban vagv a korcsmákban töltik dinum-
dánummal, vagy kártyázva (?): a nélkül, hogy az ily kihágás 
felől az igazgató-tanár tudomást nyerne. 

Minden római kath. papnöveldének van tudtommal 
tekéző terme, kuglizó helyisége, lapokkal és könyvtárral 
ellátott olvasó terme, nemesebb szórakozás tekintetéből. 
Ezen olvasó teremben időnként a szemináristák között 
bizonyos tárgyak felett eszmecserék, viták fordulnak elő 
állásukra, hivatásukra vonatkozó kérdések felett. 

Történt egy ízben Temesvárott, hogy a papnövendé-
kek egy sétájuk alkalmával egy nagyon egyszerű öltözetű 
gör. kath. oláh pópának nem köszöntek; ezt valamikép 
megtudta Bonnáz püspök: e miatt általa a szemináristák 
kemény dorgálásban részesültek. Más ízben pedig elmu-
lasztották a vár-kommandansnénak a köszönést; e miatt 
aztán még nagyobb dorgatoriumban részesültek. Bezzeg 
jónak találták aztán a szemináristák alázatosan köszönni 
minden kisebb tekintélyű honoratior és honoratiornénak 
is. Az ilyféle intés is szükséges szer olykor-olykor az 
ifjúi büszkeség leküzdésére. 

Ezelőtt 14 évvel egy európai utazásom alkalmával 
Linc városában bevezettetém magamat az ottani jezsuita 
szemináriumba is, a melynek egyik nagyobb termében 
mintegy 40 darab különféle hangszert láttam. Kérdésemre 
a jezsuita tanárvezetőm azon felvilágosítással szolgált, 
hogy szemináristáik zenei oktatásban is részesülnek, s a 
zenei gyakorlatok hasznos és kellemes szórakoztatásukra 
szolgálnak. Évenként több ízben hangversenyeket is ren-
deznek, a melyekre rendesen nagy közönség szokott meg-
jelenni, s a melyeknek tiszta jövedelme legnagyobb részt 
a zenélő növendékek között osztatik ki. Mind ebből látni 
való, mennyi mindenféle módon igyekeznek a római kath. 

szemináriumok papnövendékeik műveltségét előmozdítani 
s őket hasznos és kellemes szórakoztatások által minden 
kihágásra vezető mulatozó helyektől távol tartani. 

Nem csuda, ha aztán az ily módon nevelkedett és 
neveltetett r. kath. papnövendékek rendesen társadalmilag 
müveit, jó modorú plébánusokká lesznek. 

A hazai protestáns papok között azonban tapasz-
talatom szerint igen sok az oly egyéniség, a ki ha tudo-
mányos képzettség tekintetében megállja is a helyét, de 
nem fénylik kellő társadalmi műveltség s finom társal-
gási modor által. Igaz ugyan, hogy mindkét részben még 
hátrább állnak a gör. kath. lelkészek, s végül még inkább 
a gör. nem egyesült pópák; de ebből nem következik az, 
hogy a hazai prot. papságnak nem lenne szüksége maga-
sabb társadalmi műveltségre. 

Hogy a hazai protestáns papság nagy részének nincs 
oly társadalmi műveltsége, a minő kellene, ennek oka 
részint theol. intézeteink szegényes, sőt elégtelen berende-
zésében. részint theologusaink elhanyagolt társadalmi neve-
lésében keresendő. Nincsenek hazai prot. theol. akadé-
miáinkban olyan termek, a melyekben papnövendékeink 
nemesebb s kellemesebb szórakozásban részesülnének; nem 
igen fordulnak elő papnövendékeink közt hasznos szellemi 
viták; nem képződik ki közöttük emelkedettebb, finomabb 
közszellem; az illemtanból semmiféle oktatásban nem ré-
szesülnek : nincs theolog. intézeteinkben jól rendezett ben-
lakási fegyelem és finomabb nevelés; nincs például olyas-
mire gond, hogy üres idejöket tervszerűleg beosztott intézeti, 
nemesebb szórakozásokban tölthessék el. S a társadalmi 
jobb nevelés mellett siralmasan el van hanyagolva a lel-
készi ifjűság vallás-erkölcsi belső nevelése, a papi jellem 
tervszerű képzése. 

Minő szerencsétlen internatusokat tartunk mi fenn. 
a hol 40—50 elevenvérű fiatal ember négy esztendőn 
át együttlakik szigorúbb tanári közvetlen felügyelet nél-
kül, jóformán szabadjára hagyva, csupán egy közülök 
való szénior felvigvázása alatt! Nem volna-e helyesebb 
egy tanár, még pedig családos tanár s az ilyenhez kedvet 
és hivatást érző tanár személyében olyan »Familien-Vater«-
félét beállítani az internátusba, a ki az ifjúságnak szere-
tetteljes szigorral nevelő atyja, irányzója, lelki és erkölcsi 
vezetője lenne? 

S vájjon a theol. tanárok választásánál nem kellene-e 
több figyelmet fordítani a választandó tanár tudományos 
képzettsége mellett annak társadalmi műveltségére is ? 
Mert cynikus emberektől s különösen úgynevezett szoba-
tudósoktól bizony nem sok jó várható a papság társadalmi 
és erkölcsi nevelésében. 

A budapesti ref'.. a pozsonyi és soproni ág. theolo-
gusok társadalmi neveltség tekintetében némileg kivételt 
képeznek a hazai prot. theologusok között. De ez is inkább 
a helyi viszonyok, mint az intézmények kifolyása. Buda-
pesten, Pozsonyban és Sopronban sok theologus előkelő 
úri családokban, mint házi nevelő működvén, ezen művelt 
jó családokban rnár finomabb társadalmi műveltséget és 
jobb modort sajátítanak el, ez úton egyszersmind'módjuk-
ban van nagyobb művelt társaságokban is részt venni. 
Ennek a körülménynek tulajdonítható az, hogy a buda-
pesti, pozsonyi, soproni theologiai akadémiákból kikerült 
theologusoknál későbbi papkorukban is jobb társadalmi 
műveltség és modor tapasztalható. De teszem Debrecen-
ben, Patakon, s valószínűleg Pápán is. miután theologu-
saiknak legnagyobb része a kollégium belsejében növe-
kedik fel, előkelő társaságokba vajmi ritkán jut, hisz tud-
tommal Debrecenben a kevély civis is lenézi a theologust 
s mennyivel inkább a városi honoratior. — Az iskolai 
nevelés és rászoktatás, meg a társadalmi érintkezés e 



kettős hiánya okozza szerintem azt, hogy az ily hiányos 
nevelésű ifjak aztán későbben is, mint lelkészek oly egyéni-
ségeknek maradnak, a kik az előkelő úri társaságoktól 
magokat egészen visszahúzzák, vagy ha történetesen ily 
társaságokba jutnak, azokban igen félénken és ügyetlenül 
vagy nyersen és neveletlenül viselik magukat, beszéd-
jükre, öltözetökre, modorukra keveset adnak s e miatt a 
prot. honoratiorok, különösen a kényesebb dzsentrik és 
női társaságok szégyenlik magokat. Nem csudálkozhatni 
ennek folytán, hogy az ily prot. papoknak, bár tudomá-
nyukkal az eget verdessék is, sem a saját községökben, 
sem a műveltebb társaságokban nagyobb tekintélyük nin-
csen és az őket illető tiszteletben nem részesülnek. Az 
ily lelkészek rendszerint sem a műveltebb honoratiorokkal, 
sem a köznéppel nem képesek úgy érintkezni és úgy 
bánni, a mint kellene. 

Kármán József. 

I S K O L A Ü G Y . 

A vallás- és közoktatási államtitkár 
székfoglalása. 

Mult hó 27-én foglalta el hivatalát a minisztérium-
ban Zsilinszky Mihály, a vallási és közoktatási ügyek új 
államtitkára. Az államtitkárt dr. Wlassics miniszter a kö-
vetkező szavakkal mutatta be a díszterembe egybegyűlt 
tisztviselői karnak: »Van szerencsém t. uraim, kedves 
munkatársak, bemutatnom első munkatársamat, az új állam-
titkár urat, s kérem őt is hasonló buzgalommal — minőt 
részükről tapasztalok — támogatni sziveskedjenek«. 

Ezután dr. Gömöry Oszkár min. tanácsos intézett 
üdvözlő beszédet az új államtitkárhoz. 

Gömöry szavaira Zsilinszky M. államtitkár követke-
zőleg válaszolt: 

Tisztelt uraim! A bizalom és rokonszenv azon ér-
zelmeiért, a melyeknek ő méltósága önök nevében kifeje-
zést adott, fogadják szives köszönetemet. Arra a buzga-
lomra és hazafias munkásságra, melyet hangsúlyozott, 
valóban nagy szükségünk lesz azon nagy munkában, melyet 
ezentúl együtt kellend folytatnunk. 

Nem ismeretlen előttem a tér, melyen önök eddig 
is munkálkodtak, s melyre én ő felsége koronás királyunk 
és a magas kormány parancsa következtében a mai napon 
lépek. Életem javarészét tanteremben és a parlamentben, 
társadalomban és irodalomban, a magyar közművelődés 
szolgálatában töltöttem el; s teljesen átérzem azon pilla-
natnak fontosságát, melyben a közigazgatás tapasztalatai-
val régi eszményeimhez visszatérve, a nemzet legdrágább 
kincsének, kultúrájának ápolására és továbbfejlesztésére 
vállalkozom. 

Mint a székely monda kőmivese, hogy építménye 
tartós, «szilárd legyen, legkedvesebbjeinek vérét keverte 
a vakolat meszébe: úgy nekünk is uraim, hogv hazánk 
kulturális intézményeinek kiépítése tartós és szilárd lehes-
sen, hogy az a szellemi vakolat, mely hazánk különböző 
népeit — nyelv és valláskülönbség nélkül — egy egysé-
ges politikai nemzetté forrasztja össze, a közös honszerelem 
által igazán összetartó erővé váljék, lényünknek legbecse-
sebb részét, lelkünknek lángoló szeretetét, úgyszólván vérét 
kell belekevernünk az építés munkájába. Mert bármit 
mondjanak a nemzetek lételéről és fölvirágzásáról szóló el-
méletek, nemzetünkre nézve a »legnagyobb magyarnak« 
van igaza, mikor azt mondja, hogy Magyarország fön-

maradásának legerősebb biztosítékát, nemzeti fejlődésének 
olvasztó erejét, a szellemi és erkölcsi műveltség — a civi-
lizáció képezi. 

Ő nagyméltósága, e minisztériumnak felelős vezetője, 
a törvényhozás termében nem régen fejtette ki azon 
irányelveket, melyeket működésénél követni óhajt, a mely 
működésében mi — reméllem mindnyájan — hű munka-
társai leszünk. Szeretem hinni, hogy az ország közvéle-
ménye a nagy egyházpolitikai kérdések szerencsés meg-
oldása után, közoktatásügyi intézményeink javítása felé 
fog fordulni és hogy az időleges fegyverzaj közepett elhall-
gatott múzsák csöndes, békítő és engesztelő munkája ismét 
előtérbe fog lépni. 

A rri egymáshoz való hivatalos viszonyunkat illeti, 
arra nézve legyen szabad röviden csak annyit mondanom, 
hogy én nagyrabecsülöm a testületi szellemet és az egyéni 
érdemet. Mind a kettő csak úgy erősödhetik, ha magasztos 
föladatunk élénk tudata mellett pontosan végezzük köte-
lességeinket; ha őszintén és becsületesen végrehajtjuk a 
nemzetnek azon akaratát, mely a magyar kulturára vonat-
kozó törvényeinkben és szabályainkban nyilatkozik. Erős 
meggyőződésem, hogy a hivatalos téren előforduló nehéz-
ségek. mellékes befolyások és ellentétes érdekek hínárjá-
ból csak úgy lehet biztosan kibontakozni, ha a törvény 
és a tisztesség követelményeitől soha el nem térünk. Össz-
hangzatos tevékenység pedig csak úgy hozható létre, ha 
egymásnak személyét, munkáját és hatáskörét megbecsül-
jük. Mert nincs oly hatáskör, melyben az ember a hazának 
szolgálatot nem tehetne; és nincs oly magas állás, mely-
nek viselője e szolgálat alól fölmentve érezhetné magát. 

Én állásomnál fogva, melyet e mai napon önök közt 
elfoglalok, elől kivánok járni a munkában, mint önöknek 
munkatársa. Természetesnek fogják találni, hogv önöktől 
is meg fogom kívánni, hogy kötelességeiket azon öntudat-
tal teljesítsék, mely egykor Nelson katonáit diadalra lelke-
sítette. 

Ezeknek hangsúlyozása mellett ajánlom mgamat szí-
ves barátságukba; ügyünket pedig munkás szeretetökbe. 

Ezután az államtitkárnak a megjelentek majd min-
denikét Gömöry min tanácsos egyenként bemutatta. 

T Á R C A . 

Augustinus befolyása a tanfejlődésre. 
1. Augustinus a bölcsészet, művelődés, nevelés, 

szónoklat, egyházi élet történeteiben; a theologusok 
patrónusa. 

A római kath. egyház szentjei közé számítja Augus-
tinust, az evangelikus egyház is a magáénak vallja. Ily 
gazdag és sokoldalú szellem azonban nem egy párté, nem 
is valamely egyházé, hanem a keresztyén világnak mint 
nagy egésznek tagja. Míg élt, személyével is, halála után 
irataival, melyek egyébként hatalmas egyéniségét mint 
élőt megörökítették, oly befolyást gyakorolt a keresztyén 
élet minden nvilvánulási terére, hogy csak Luther múl-
hatta fölül. Hivatalosan nem volt az egyház feje. tényleg 
századokon át vezére. S a nem szorosan egyházi téren 
is sokáig mérvadó tekintély. Bölcsészeti iratainak plato-
nismusát a középkorban Aristoteles nem szoríthatta ki 
teljesen. A kultúrtörténet méltatlankodva jegyzi föl, hogy 
Augustinus hozzájárulásával késett az üj korig a rab-
szolgaság és lelkiismereti kényszer megszüntetése. A neve-
léstörténet a Vallomásaiban és a »kezdők vallástani ok-



tatásában* (de catech. rud.) letett elveket ismerteti. Az 
egyházi szónoklat története nem mellőzheti őt, kinek be-
szédeit mintaképeknek tekintették a reformatióig, Nagy 
Gergely sokszor másolta és Luther is legjobban szerette, 
a ki elsőnek írt szónoklattant (de doctr. chr.). Az egyházi 
életnek történetírója nem hallgathatja el azt, a ki a szer-
zetességet nyugaton végkép meghonosította, püspöki szék-
helyén a papokat is közös életre kötelezte, melyet a közös 
vagyonból tartottak fenn, a kinek irataiból a kanonikus 
élet szabályzatát összeállították, a ki egy részt megerősí-
tette a szerzetesek cselekedeti igazságát, askésisét, szentek 
tiszteletét, másrészt igaz élő vallásosságot vitt be a ko-
lostorokba, a ki a népnek s a klérusnak teljes elkülöní-
tését előkészítette. A vallásos közszellem, az egyház gya-
korlati élete lassanként átalakult az ő szellemének hatása 
alatt, részint engedve ennek, részint ellentállva. Mindezen 
átalakulások Augustinus tanának, dogmatikai nézeteinek 
hatásai. Azért joggal tették meg a theologusok patronu-
sának. 

2. Theologiai befolyásának áttekintése. 

Ha Augustinusnak az egyházi tan fejlesztésére gya-
korolt befolyását méltányoljuk, nem szabad felednünk, 
hogy egy christologiai és egy háromsági tanon kívül vala-
mely symbolumba foglalt dogma alkotására közvetlenül 
nem folyt be. A chalcedoni zsinat óta új dogmákat nem 
hoztak, a zsinatok megelégedtek azzal, hogy az eretnek-
tant visszautasították, de tételes újat nem állítottak fel. A 
középkoron át Tridentinumig dogma csak a symbolumok-
ban foglalt tan. Augustinus ezekbe szorította volt rend-
szerét, melyet a középkorra hagyott. S a XV. századig 
a theologia lényegileg ebből táplálkozott. Augustinus után 
a theol. munkásság csak a mester tanainak ismétlésére 
szorítkozott, melyeket azon deprimált alakban ismert meg, 
a hogyan Nagy Gergely elsajátította. Az Augustinust lassan-
kint kiszorította a semi pelagianismus, a scholastika még 
inkább materializálta amazt. A mystikusok azonban Ger-
gelyen túl az eredeti augustinismushoz visszatérvén, ennek 
újplatonikus és Pál-féle vallásosságán nevelődnek; a pápák 
időközben az isteni államot akarják megvalósítani a föl-
dön: még előbb a karoling korszak tudósai Augustinus 
alapján törekednek reformra, reá hivatkoznak a reformátió 
előkészítői; az egyháztól távolabb álló renaissance Augus-
tinuson kezdve és mégis egy lépéssel túlmenve kifejti azt, 
mit Augustinus akart, de nem tudott, egyúttal kényszeríti 
a katholikus egyházat a Tridentinumra. a mely óta a pápás 
egyház a semipelagianismus vagy tiszta pelagianismus 
javára határozottan megtagadja szentjének tanát, habár 
nevét ma is magának igényli. 

3. Augustinus és a görög egyház: a chalcedoni zsinat; 
filioque. 

Augustinus legkevesebb befolyást a görög egyházra 
gyakorolt. Mielőtt még a két fél elvált volna, ő egybe-
foglalta a keletiek tudományát, az újplatonikus philosophiát 
és ennek befolyása alatt keletkezett theologiát; és míg a latin 
egyház, habár csak századok muiva, élénk munkásságát 
főleg az Augustinus biztosította anyagnak köszönhette, a 
keleti szinte végkép megdermedt. Nem is igen érthette volna 
meg a nagy theologust, a ki első sorban nem a tudás-
ban és megismerésben kereste a vallást. Annál különö-
sebb, hogy ez az egyház Augustinusnak oly tanát, melyre 
őt főleg benső vallásossága bírta, elfogadta, ellenben azt, 
mely a speculatio következetességéből folyt, nem tanította 
és később határozottan visszautasította. Amaz a Krisztus 
két természetére, emez a Lélek kiindulására vonatkozik. 

Leónak Flaviushoz intézett azon levele, a melynek 
alapján a chalcedoni zsinat azt határozta, hogy Krisztus-
ban a két természet vegvítetlenül s változatlanul, elkülö-
nületlenül és el választat lanul egy személyben együtt van, 
lényegileg Augustinus tanát ismétli, sőt Ambrosius és 
Augustinussal több helyen szó szerint megegyezik. Az 
utóbbi Krisztusban főleg az embert akarta a hivő szá-
mára biztosítani, a miben segítségére volt újplatonikus 
istenfogalma. Ugyanő, hogy a subordinatio utolsó elemét 
a trinitásból kiküszöbölje, következetesen azt tanította, 
hogy a Lélek az Atyából és Fiúból (filioque) indul ki. E 
filioque toldalékot a toledói zsinat (589), valószinűleg az 
arianus nvugoti gótokkal szemben, fölvette a konstanti-
nápolyi hitvallásba, Nagy Károly parancsára a frankok 
is elismerték, Róma, bár a tant mindig elfogadta, csak 
a IX. század második felében vette föl symbolumába. Ha 
igaza van Photiusnak, hogy e Lélektan mint manichaeus 
eretnekség a görög egyházat elkülöníti a latintól, a mint-
hogy a görögök a legújabb időkig heveskednek a filioque 
ellen: akkor Augustinus egyik főoka a különválásnak. 
Tényleg az, de nem dogmatikájának ezen egy részlete 
miatt, hanem egész theologiája miatt, a melyről az egy-
ház keleti fele már nem vett tudomást. 

Ellenben nyugaton a következő ezer évben a theo-
logia Augustinusból élt. Új elemet, olyant, melyet legalább 
csirájában nem talált volna nála, nem mutathat föl: a 
régi tárgyakat ismételte ugyanazon vagy más szavakkal, 
ugyanazon kérdéseket fejtegette. Ennek következménye volt, 
hogy az Augustinusban együtt levő elemek szétváltak több 
irányban. 

4. A közönséges egyházias irány. Lerinumi Vince. 
Orangesi zsinat. Nagy Gergely, a következő századok 

tekintélye. 

Az elsőt a közönséges egyházias iránynak nevez-
hetnők. mert azon elemeket ragadta ki és fejtette tovább, 
a melyekkel Augustinus kora egyháziasságának adózott, 
s a melyek végül elfojtották sajátos tanát az ellenállha-
tatlan kegyelemről és praedestinatióról. Ez az irány hozta 
létre a római theologiát, a melynek fejlődése a mi nap-
jainkban a Vaticanumban fejeződött be. Gyökerei vissza-
nyúlnak Augustinus koráig, és jellemző, hogy ugyanazon 
lerinumi Vince ( + 450), a ki Augustinus kegyelmi tana 
ellen harcol, tőle veszi át a hagyomány megállapításának 
legtöbb szabályát (Commonitorium pro cath. fidei anti-
quitate et universitate etc.). Az efezusi zsinat (431) el-
ítélte Pelagius hiveit, de rendszere újra föltámadt a scho-
lastikában. Az egyház maga sohasem fogadta el őszintén 
az augustinismust: a semipelagianusokkal szemben, a kik 
a praedestinatión, az emberi akarat szolgaságán ütköztek 
meg, de elismerték a kegyelemnek a szabad akarat mel-
lett való szükségességét, az orangesi zsinat (529) a meg-
előző kegyelmet föltétlenül szükségesnek mondja ugyan 
az eredendő bűn miatt, de hallgatott a praedestinatióról 
és az ellenállhatatlan kegyelemről, sőt a kegyelmet főleg 
a szentségekbe helyezte, nevezetesen a keresztségbe; a 
semipelagianismust elvetette ugyan, de ajtót nyitott az 
érdemeknek s a kegyelem külső működésének. 

Még inkább megerősítette az egyházat ezen irányban 
Nagy Gergely, a ki az augustinismusnak jóformán csak 
terminológiáját tartotta meg, a nélkül, hogy azt megértette 
volna. Erre egyébként nem volt képes, mert épen nem 
rokon lélek. Augustinus tanát egészben és részeiben is-
métli, de minden közvetítés nélkül melléje állítja saját 
semipelagianus, részben pelagianus tanát. Az akarat sza-
badsága nem veszett el, a bűneset csak megsértette; a 
kegyelemnek, hogy működhessék, szüksége van az akarat 



közreműködésére (Augustinusnál megfordítva): a praedes-
tinatio nem egyéb, mint praescientia. a kegyelem hatá-
rozottan csakis a szentségekben működik, az egyház 
tehát föltétlenül szükséges üdvintézmény; az úrvacsora 
Krisztus áldozatának ismétlése (a mise fényes szertar-
tássá válik), a mely földi bajok ellen is jó szer; a ke-
resztség eltörli az eredendő bűn reatusát, az eredendő bűn-
ből keletkező bűnökért eleget kell tenni jó cselekedetekkel 
és bűnbánattal, közbenjárók segítségéhez fordulni, angya-
lokhoz, szentekhez, a kiknek hatalma, úgy mint az egyházé, 
tisztító tűzben levő lelkekre is kihat. Mindezen büntörlő esz-
közökre annál inkább volt szükség, mennél inkább tűnt föl 
az Isten mint kikutathatlan akaratú szigorú biró. Az önkényt 
ismerte e kor Isten legfőbb tulajdonságának, pusztán ez volt 
Augustinus praedestinatiói tanának közvetlen hatása; minél 
bizonytalanabb Isten akarata, annál inkább kell magát az 
egyház útján biztosítani. Szóval mindazon elemek, melyek 
Augustinus rendszerében háttérbe szorultak volt, most 
ismét előkerülnek, annak sajátosságából csak annyi marad 
meg, hogy Gergely is Krisztus evangéliumi alakjához fűzi 
személyes vallásosságát és Isten igéjének a szentségek 
dacára is nagy erőt tulajdonít. Mégis csak »a szó Gergely 
szava, de a kezek Augustinus kezei«. Augustinus fenkölt 
gondolatai ügyes számítóban, eget kérő lelke szűkkeblű szer-
zetesben, Isten után vágyódó szive szigorú s babonás egy-
házi fejedelemben; ilyen volt Gergely. És vagy 500 eszten-
deig ő volt az egyház elismert tekintélye: »az utókor Augus-
tinus egyházi ruháját örökölte, nem szellemét(Loofs). 

A semipelagianismus még inkább beleburkolózott e 
ruhába, melyet oly szentnek tartottak, hogy viselőjének 
nevét még akkor sem említették, mikor egy-egy tanát 
határozottan elítélték. Egyébként, hogy mennyire nem 
hatoltak az ellentétek lényegébe, mutatja azon körülmény, 
hogy Pelagiusnak egy iratát (libellus fidei ad Innoc.), az 
egész középkoron át mint Hieronvmus, illetőleg Augusti-
nus munkáját ismerték s a frank egyház hitvallásának 
fogadta el. A theol. munkásság arra szorítkozott, hogy 
Augustinus irataiból kiszakított helyekkel bizonyították az 
egyes hittani tételeket és azért bátran állíthatták melléje, 
sőt föléje Gergelyt. A kik az eredeti Augustinusra támasz-
kodva nem közönséges egyházias irányban fejlesztették 
vagy újították fel egyes tanait, azokat elnémította az egy-
ház. így szenvedett az augustinismus egymásután veresé-
get az adoptianus, a praedestinatiói és úrvacsorai kérdé-
sekben. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Szegedi Kis Is tván élete s a Tisza-Duna mellékeinek refor-
mációja. Irta Földváry László, váchartyáni ev. ref. lelkész. Buda-
pest. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. IV + 226 lap. Szegedi 

Kis István arcképével. Ára 2 frt. 

Megszoktuk Szegedi Kis Istvánt a legtudósabb magyar 
reformátornak tartani. Igaz, hogy két főműve öt-öt ki-
adásban terjedt el s általános elismerésben részesült a 
külföldi tudósok részéről; az is igaz, hogy nem kisebb 
ember, mint Béza Tódor oly magasztalólag nyilatkozott 
róla, hogy ő nem tanítója vagy segítője, hanem csak 
tanítványa lehet Szegedinek, mindazáltal hányatott életé-
nek változatos folyamát mindeddig jóformán csak Skari-

cának nagy odaadással, de kevesebb pontossággal és 
kritikával írott életrajzából ismerhettük; irodalmi mun-
kásságának tüzetes ismertetésére és méltatására pedig 
eddig még senki sem vállalkozott; nem is szólva arról, 
hogy többi író-reformátoraink munkássága sincsen ala-
posan ismertetve és méltatva. így sok tekintetben csak 
előlegezve van Szegedinek az a magas kitüntetés, melyet 
azonban bizonyára a legméltóbban meg fog tarthatni akkor 
is, midőn a kellő előmunkálatok lehetővé teszik reformá-
toraink irodalmi érdemeinek és tudományos értékének is-
mertetését és egybehasonlítását. 

Földváry most megjelent monográfiája a két kívá-
nalom közül csupán az egyiket elégíti ki. Megösmerteti 
velünk a nagy Szegedi életét, oly alapossággal és részletes-
séggel, a mint az a jelen körülmények közt lehető; iro-
dalmi működésének és tudományos értékének bővebb ös-
mertetésébe és méltatásába azonban nem bocsátkozik. 

Távol van tőlem, hogy ezt hiányul róvjam fel a 
kiváló szorgalommal, s azt is mondhatnám: nagy nehéz-
ségek közt és nagy áldozatokkal munkálkodó jeles szerző-
nek. Tudom, látom, hogy csak Szegedi életrajzának meg-
írásához is évek során át kellett gyűjtenie az adatokat, 
melyeknek egybevetése, megbirálása és feldolgozása szintén 
nem hetek vagy hónapok, hanem évek munkájába került.. 
Szegedi irodalmi működésének méltatása pedig megint 
legalább is annyi időt és fáradságot igényelne, mint a 
mennyivel életrajza létrejöhetett. 

A kezünk alatti munka azonban nemcsak Szegedi 
életfolyamát tárja elénk, hanem, mint a címen is ki van 
tüntetve, a Tisza-Duna-melléki reformáció történetét is. A 
kettős tárgy, igaz, a munka egységének rovására van; de 
e szerkezeti hibát könnyen megbocsáthatjuk azon sok új 
adatért, melyeket szerző a második tárgyra nézve egybe-
gyűjtött és napvilágra hozott. 

Egyháztörténelmi irodalmunk jelen állásában külön-
ben is alig kívánhatunk a szerzőktől művészileg megalkotott 
életrajzokat vagy essay-szerű műremekeket. Még mindig az 
anyag felkutatása, egybehordása és megbirálása a fő fel-
adatunk. Igaz, ma is lehet alkotni egy-egy teljes képet, de 
ebben a pozitív adatok hiányát sok helyen az író talál-
gatása, sőt fantaziája fogja szükségkép pótolni; minek 
következtében előttünk lesz egy szép, sőt elragadó kép, a 
mely azonban sok részletében nem hű, nem igaz. 

Földváry a gyűjtés, bírálás és részletezés embere; 
a legnagyobb lelkiismeretességgel felkutat és illeszt minden 
oly adatot, a mit csak legtávolabbról is tárgya hoz tar-
tozónak vél, de nem műalkotó. Ritka ember az, kiben e 
kettő egyesül. Én azért az ő kétségtelen érdemét abban 
látom, hogy a legminuciózusabb részletekig menő adat-
gyűjtés s az ezzel legtöbb helyen együtt járó bírálat 
alapján oly teljességben állítja elénk Szegedi Kis István 
életét s a Tisza-Dunamellék reformációjának történetét, 
a mint azok eddig egyáltalában nem állottak előttünk s 
ezért munkáját határozottan nyereségnek tartom. 

Hogy pár helyen nem egészen odatartozó dolgokra 
is kiterjeszkedik, minélfogva néhol terjengőssé válik; hogy 



nehánv pontnál elkerülte figyelmét a legújabb kutatások 
eredménye; hogy itt-ott nem találja el szerencsésen a 
megfelelő kifejezést: ezek mind olyan dolgok, a melyek 
egy ilyen munkánál alig kerülhetők el, s épen ezért a nagy 
munka értékének vagy szerző érdemének lényegét egy-
általában nem érinthetik. 

A munka — mely Szász Károly püspök úrnak van 
ajánlva — négy főszakaszra oszlik. Az első Szegedi ifjú-
korát, tanítói s egyetemi pályáját (1505—1545). a máso-
dik tiszamelléki működését (1545—1552), a harmadik 
dunántúli működését (1552—1563) és Tolna-Baranya-
Soinogy reformációját, végre a negyedik alsó-dunamelléki 
működését (1563—72) s e vidék reformációját tárgyalja. 
Ez utolsó szakasz IV. fejezetében van röviden tárgyalva 
Szegedi irodalmi munkássága. 

Az életrajz széles keretében egyfelől több oly érdekes 
kérdés megvitatásával találkozunk, melyek önálló tár-
gyalást is megérdemelnek: másfelől a főszereplő mellett 
feltűnnek előttünk Petrovits Péter, Perényi Péter. Siklósi, 
Sztárai, Horváth Márk s még többek jól megvilágított 
alakjai. Nem lehet feladatom ez alkalommal a munka azon 
pontjait, melyekre nézve a szerzőétől eltérő véleményem 
van, egytől-egyig megjegyzésekkel kisérni, mert hiszen 
az apró részletkérdések megbeszélése nemcsak hosszassá, 
de unalmassá is tenné ez ismertetést, melynek főcélja 
Földváry művének bemutatása. Mindazáltal nem állhatom 
meg, hogy ismertetésem kapcsolatában két igen érdekes 
kérdést ne érintsek s ezenfelül még két pontra némi meg-
jegyzést ne tegyek. 

Az egyik kérdés Szegedi befolyása Meliusra. melyet 
szerző a 40. lap második jegyzetében érint. Skarica hagyta 
emlékezetben, hogy Meliust Szegedi hozta át a brentia-
nizmusról a helvét irányzatra ; sőt azt is hozzáteszi, hogy 
az idevonatkozó vitairatok és versek töredékei (fragmenta) 
nála vannak. Nyilván van tehát, hogy Skarica állítása 
teljesen hiteles, mert nem hallomáson, de iratokon alapul. 
Óh mennyit érne, ha e töredékek véletlenül előkerülnének! 
Talán azt is megtudnók belőlük, mely időben folyt le a 
két nagy reformátor hosszas vitája, mert erre nézve 
nem ád felvilágosítást. Ezzel kapcsolatban talán azt is 
megtudhatnók, hogy mikor született Melius; mert én ré-
szemről teljesen meg vagyok győződve a felől, hogy jóval 
1536 előtt- kellett születnie. Idevonatkozólag meg kell 
említenem, hogy a ráckevei egyház régi jegyzökönyve Melius 
és Szegedi vitáját ez utóbbi lelkészkedésének idejére, tehát 
1551/52-re teszi. »Midőn itt (Túron) folytatá hivatalát, bejárt 
Debrecenbe, mely város ekkor az egész Tiszántúl levő 
részszel Luther értelmét követé ; Melius Debrecenben Luther 
értelmében tanított; ezt annyira vette Szegedi, hogy ké-
sőbb az egész Tiszántúl való részt reformálta a legnagyobb 
tüzességgel.* Nem adhatok feltétlen hitelt e feljegyzésnek: 
viszont hitelességét sem vonhatom feltétlenül kétségbe, 
mert nem lehetetlen, hogy a bejegyző ismerte és használta 
a Skarica által említett töredéket. * Vajha mielőbb teljes 

* Jól tudom, hogy Melius egyik művében maga mondja 
hogy »Enyingi Török János vőn engem kegyelmesen az ő oltalma 

fénv derülne ez igen fontos kérdésre. Itt említem meg 
pótlólag, hogy Szegedi lak- és nyughelyéről néhai Soltra 
Alajos ráckevei lelkész boldogult atyámhoz a hatvanas 
évek elején a következőket írta: »Szegedi háza még most 
is fennáll, közel a templomhoz, mely templom a Dunától 
épen nyolc ölnyi távolságra van. Nyugszik a nagy refor-
mátor egy már nem sokára egészen beépítendő temetőben; 
sírján egy márvány kőkoporsó van«. Vájjon megmenthet-
ték-e a pusztulástól? Aligha! 

A másik, szintén igen fontos kérdés a toronyai két 
zsinat helyének kérdése. Földváry Rácz Károlvlyal egyet-
értőleg, alapos, de nem teljesen meggyőző érveléssel az 
aradmegyei (rég elpusztult) Torony-ra mutat. Szerintem 
még most is »sub judice lis est«, mert Fejes István a 
zemplénmegyei Toronya mellett szintén erős érveket hozott 
fel, melyeket F. megdönteni nem tudott. Az ugyanis — véle-
ményem szerint — nem dönt a zempléni Toronya ellen, 
hogy a második toronyai zsinat főkép a superintendensek 
kötelességeit állapította meg ; mert először is kérdés, hogy 
hiteles-e az a feljegyzés, mely ezt állítja; másodszor pedig 
a »superintendens« (vagy akár »episcopus«) ekkor még 
egyértelmű lehetett az esperessel (»senior«); espereseik 
pedig — tudjuk — a tiszáninnenieknek is csakhamar 
voltak. Általában nem látom bebizonvítottnak, sőt való-
színűnek sem, hogy a két toronyai zsinat az esperesek 
felett álló superintendensi vagy püspöki hivatalt szervezte 
s hatáskörét körülírta volna. Annyi azonban kétségtelen, 
hogy e zsinatok helyére nézve mostantól fogva nem öt, 
hanem csak két pont (Arad- vagy Zemplénmegye) körül 
foroghat a vita. Talán e kérdésben is döntő adatot fog 
felszínre vetni a jövő. 

E két vitás kérdés érintése után legyen szabad 
még csupán két megjegyzést tennem. Egyik az 58. lap 
azon pontjára vonatkozik, mely szerint a hazai protestánsok 
közt »a teljes és tökéletes elszakadás csakis az 1570-ben 
tartott csengeri zsinat után következett be«. Teljesen hibás 
állítás, mert Erdélyben és a Tisza mellékén jóval előbb, 
Dunántúl pedig jóval később történt meg a szétválás és 
külön szervezkedés. Másik megjegyzésem a 107. lapra 
vonatkozik, hol T. Mátyás idézett törvényében (6. decre-
tum, 63. cikk) »püspökök és helyettes püspökök« említ-
tetnek. Szerző bizonyára a Kovács Ferenc tévedését írta 
át, kinek munkájában (Az 1844. évi országgyűlési tár-
gyalások a papi javakról) a 74. lapon szintén így van 
fordítva az arcliidiakonus és vicearchidiakonus a mi pedig 
nem püspököt és helyettes püspököt, hanem foesperest 
és alesperest jelent. Nem nagy dolog az egész, de szük-
ségesnek tartottam megjegyezni, hogy megint tovább ne 
terjedjen a tévedés. 

Ezeket, tartottam megemlítendőknek Földváry derék 
munkájának ismertetése alkalmából. Az érdemes szerző 

alá, anno 1558., mind azóta Isten engem itt Debrecenben tartott*, 
de ez szerintem egyátalában nem zárja ki azt, hogy Melius 1558,: 
illetőleg 1556 előtt is tartózkodhatott Debrecenben, mint tanuló és 
tanár, csakhogy 1558-ig nem élvezte az Enyingi Török János párt-
fogását. 



szép emléket állított a nagy Szegedinek; munkája jelen-
tékeny helyet foglal el monografia-irodalmunkban. A leg-
melegebben ajánlom a t. olvasóknak nemcsak figyelmébe, 
de pártolásába is. 

Révész Kálmán. 

B E L M I S S Z I Ó . 
A községi hitelszövetkezetek ismertetése. 

Válasz * igen sok Nagytiszteletíí és Tiszteletes úrnak. 

Örömmel vette a »Hazai szövetkezetek központi 
hitelintézete mint szövetkezet'; azon értesítését, hogy sike-
rült munkatársaikul megnyerni a hitelszövetkezeti ügyben. 

Örömmel fogadják a már sok tizezeret tevő hitel-
szövetkezeti tagok tagtársaikul is; mert tapasztalásból tud-
ják, hogy puritán igaz emberek, kik a jót a jóért s nem 
magukért szolgálják. 

Örömet okoznak végre nekem azzal, hogy napon-
kint felkeresnek levelekkel; nem elégesznek meg azzal, mit 
hírlapokból szerezhetnek meg: közvetlen akarnak érint-
kezni a forrással, mert tudják, hogy más szájával jól-
lakni nem lehet. 

E levelek nálam egy rakáson tanúságot tesznek arról, 
hogy a lelkészi kar nemcsak tudományos, de okos embe-
rekből is áll. Csak az okos ember nem restellj bevallani, 
hogyha neki a magyarázatot valaki megadta, nviltan elő-
álljon, hogy a dolgot még sem érti, többet kér. 

Ez okoz mindnyájunknak nagy örömöt. 
Azért adjuk meg szívesen többször és többet az 

ösmertetésből, mert azt akarjuk, hogy a ki velünk szövet-
kezik. annak vérévé váljék a szövetkezeti eszme és ne 
csak kövessen minket, ne csak másokat bírjon követésre, 
hanem rövid időn az ügy előharcosa legyen. 

Ezért e cikkelyben gyakorlatilag ösmertetem a hitel-
szövetkezeteket, 

A »Hazai szövetkezetek központi hitelintézete mint 
szövetkezet, (alapszabályait ösmertette a mult évi »Szövet-
kezés «) egy millió korona alaptőkével azért alakult, hogy 
az egyes községekben külön-külön alakuló, de egymással 
szerves összefüggésben álló községi hitelszövetkezeteknek 
központja legyen. A községi hitelszövetkezetek egymás 
közötti érintkezését közvetítse és hiteligényük kielégítését 
legelőnyösebb módon eszközölje. 

A központ üzletrészesei üzletrészeik után legfeljebb 
4 százalék osztalékot élveznek, az esetleg befolyó többlet 
hitelszövetkezetek hitele olcsóbbá tételére fordíttatik. 

Minden községi hitelszövetkezet egy vagy kétszáz 
forintos üzletrészt jegyez a központnál, melyet öt év alatt 
fizethet be és melylyel nyilvánvalóan dokumentálják, hogy 
ők a »Hazai szövetkezetek érdekhálózatának« tagjai akar-
nak lenni. Ennek előnyei a kölcsön vételeknél, az ellenőr-
zésnél, bevásárlásoknál és eladásoknál mutatkoznak. 

A központ igazgatósága, felügyelő-bizottsága válasz-
tásánál a szövetkezeti kongresszus útján minden községi 
hitelszövetkezet befolyással bír. (A kongresszust is a »Szö-
vetkezés « 1894. folyamában terjedelmesen ösmertette.) 

Egy cikkecske keretén belül a szövetkezetek anyagi 
és erkölcsi haszna ki nem fejthető. Hat év óta havon-

* Készséggel adok helyet ennek a cikknek. Lelkészeink mind 
többen és többen fordulnak a »községi hitel-szövetkezete eszközéhez 
gyülekezeteik anyagi erősítése érdekében. Gyakorlatias módja ez az 
egyháztagok anyagi erősítésének. E mellett az önsegély prot. elve 
érvényesül benne. A belmisszió anyagi oldalának egvik fontos ága. 

Szerkesztő. 

ként megjelenő füzetben, a >Szövetkezésben«, mindig újat 
mondva, ezt teszszük. Azt olvassa, a ki egyszerre mindent 
akar tudni. 

A községi hitelszövetkezet legkönnyebb megalakítási 
módj a a következő: 

A görgényi egyházmegye leveleiből és a »Szövetke-
zés* -bői magát jó előre tájékoztassa és falujában gyűlé-
seken és egyesekkel a hitelszövetkezeti eszmét megösmer-
tetni és megkedveltetni törekedjék, az alapszabály-tervezetet 
olvasgassa előttük és olvastassa általuk. 

Ha ez megtörtént, akkor a törzskönyvlapot irassa 
a jelentkezőkkel alá. Tüntesse ki, hogy ki-ki 25 forintos 
üzletrészt jegyez, mely hetenkénti előleges 10 krajcáros 
részletekben öt év alatt lesz teljesen törlesztendő. Az írni, 
olvasni nem tudók, nyomjanak két tanú előtt kézjegyet. 
Ha mindez megtörtént, értesítsék vagya központot (»Hazai 
szövetkezetek központi hitelintézete mint szövetkezet*. 
Budapest, IV. Egyetem-utca 2. sz.) vagy a központ azon 
megbízottját, ki azon vidéken az alakulásokat vezeti és 
kitől az utasításokat kapták. 

Vett értesítés után a központ az alakuló közgyűlés 
határidejét megállapítja. 

Otthon előre csak a következőket kell előkészíteni. 
1. Annak idején a közgyűlést helyi szokás szerint 

összehívni. 
2. Szemeljék ki előre, hogy kik legyenek az igaz-

gatók, legkevesebb öt, azonfelül lehet és 
3. kik legyenek a felügyelő-bizottság tagjai, legkeve-

sebb három, annál több lehet. 
Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagokra sza-

vazólapokkali titkos szavazás tartatik,ezért a megállapodás 
szerint írják meg előre a szavazólapokat kellő számban. 

4. A könyvvivő és pénztárnok személyében is előre 
kell megállapodni és megtudni, hogy kikre a bizalom 
irányul, azok azt elfogadják-e? Ezek a legfontosabb állások. 

Ez alakuló közgyűlésre a központi megbízott minden 
szükségest magával visz. 

0 ad útmutatást a könyvvitelre nézve és az ő köz-
benjárásával tartja meg a megválasztott igazgatóság az 
első gyűlését is. 

Az összes cégbejegyzési költségeket, könyveket, nyom-
tatványokat, pecsétnyomókat, tűzmentes szekrényt stb. a 
központ szerzi be az összes szövetkezeteknek nagyban és 
a beszerzési áron bocsátja a községi hitelszövetkezetek 
rendelkezésére, a kik a jövedelemből ezek árát apródon-
ként törleszthetik. 

A központ gondoskodik arról is, hogy egy szakértő 
könyvvivő költség- és díjmentesen időközönként minden 
szövetkezetet meglátogasson, a könyvvezetést és üzletkeze-
lést betanítsa és ellenőrizze, nehogy rossz könyvelésért 
a szövetkezet károsodjék. 

Nem vezérli a központot és annak megbízottait egyéb, 
mint az, hogy a földmíves-osztály sorsán, tehetségünk-
höz képest, segítsünk. 

A hitel mérve, rendszerint minden egyes jegyzett 
üzletrész után 75 forint, évi kamatlába pedig ma 5 V2 °/o • 
melyen a községi hitelszövetkezet legfeljebb 2°/0-ot nye-
részkedhetik. 

A szövetkezet tagjainak birtokvásárlásra vagy nagyobb 
(legalább 1000 frt) törlesztő kölcsönt is közvetít a hitel-
szövetkezet útján a központ. 

Ha a községi hitelszövetkezet megbízható kezekben 
szolidul kezeltetik, a hitel mérve tetemesen fokozódik. 

Nem szabad felekezeti vagy nemzetiségi színezetet 
adni a hitelszövetkezetnek, mert az ellenkezik azon irány-
nyal, melyet követünk és mely zászló alatt eddigi ered-
ményeinket elértük. 



A hitelszövetkezetnek célja: a takarékoskodás, rend 
és munkaszeretetet általánosítani és az egész nép jólétét 
fokozni. 

Célja az is, hogy a mívelődés előmozdítója legyen. 
Ezt eléri azzal, hogy a hetenként egyszer, rendszerint 
vasárnap délután tartatni szokott hivatalos órákban, az 
összes szövetkezeti tagok megjelennek és az egész ügy-
vezetés előttük történik: ezzel Iátkörük tágul, önbizalmuk 
erősbödik, mert érzik és látják, hogy a szövetkezet fenn-
állása és annak áldásos működése attól függ, vájjon 
mindnyájan pontosan tesznek-e hivatásuknak eleget. 

Látja ott vasárnap délutánonkint mindenki, hogy a 
szövetkezet vezetői mily lelkiismeretes munkát végeznek. 
Megtanulja becsülni a közügyek körüli fáradozást és ked-
vet kap arra, hogy más téren is az egész falu java együtt 
működjék. Meg fog szűnni ez úton a községekben tapasz-
talható széthúzás. 

Arra kell ügyelniök a vezetőknek: nehogy egy klikk 
vegye kezébe a do!got és azt a köz rovására, saját cél-
jaira kihasználja. Minden a faluban lakó vagy ott bir-
tokkal bíró becsületes embernek van joga és igénye a 
szövetkezettel szemben és azt pajtáskodás nélkül ki kell 
elégíteni. Rendszerint minden községben külön-külön ala-
kítjuk meg a hitelszövetkezetet és csak akkor szabad és 
kell két-három községet is összefoglalni, ha egy községben 
nincs legalább tíz írni olvasni tudó ember. 

Némelyikük levélben az egyes §-ok indokolását és 
magyarázását kívánja. Azt megtenni nagy és fáradságos 
munka és olvasni unalmas dolog lenne. Részletekbe tehát 
nem bocsátkozom. Legtöbben kifogásolják, hogy a köz-
pontnak igen nagy befolyása van a könyv- és üzletvitelre, 
a pénzkezelésre, takarékbetétekre stb. Ez szükséges, mert 
a központ útján a községi hitelszövetkezetek egymást ellen-
őrzik és a tiszta jövedelem 10 százalék erejéig egymásért 
kezeskednek, úgy, hogy ha valamelyik szövetkezetet baj 
érné és magán segíteni nem tudna, az összes ma már 
több mint 220-ot tevő községi hitelszövetkezetek közös 
biztosítéki alapja hozza ki a bajból. 

Tehát igaz némelyek okoskodása, hogy a szövet-
kezetnek magának kell magát fentartani, de nem igaz az, 
hogy az esetleges veszteség csak őt illeti. 

Az alapszabály csak tervezet és mindenkor az illető 
községi szövetkezettől függ annak megállapítása és ha a 
lényeget, hogy humánus célokat szolgáljon a hitelszövet-
kezet, ki nem hagyják, a központ mindig támogatni fogja. 

A hitelszövetkezeteké a jövő; azokon fog felépülni 
az új gazdasági rend. Én úgy festem magamnak a képet, 
hogy a központ egy jó talajba ültetett fának erős törzse, 
annak tagjai az ágak, melyeken most tavaszszal rügy-
rügyre fejlődik, ezek a községi hitelszövetkezetek, nyáron 
— pár év alatt — virágait hullatja, őszszel — pár év 
múlva — mind több és több gyümölcsöt fog hozni, mely-
lvel a községi hitelszövetkezetek tagjait fogja boldogítani 
és gazdagítani. 

Dr. Gidófalvy István. 
görgényi egyházmegyei gondnok. 

A keresztyén szeretet hatalma. 
Részlet egy keresztyén egyesület közgyűlési megnyitójából. 

Leszállani a szenvedőkhöz, őket felkarolni, hogy a 
sorsnak mostohaságát kevésbbé érezzék, ellenben, hogy 
a társadalom kebelén felmelegedvén érezzék, miként van 
egy magasztosabb kapocs, mely embert emberhez fűz — 
mint a jog és kötelesség, van fenségesebb elv, mely a 

jótékonyságban érvényesül — mint a humanitás; sőt érez-
zék, hogy mindezeken felül áll egy eszme, mely nem 
frázis, nem földi termék, nem emberi mű, hanem az ég-
nek szülöttje, mely égi tüzével melegít, egy örök princí-
piumra vezet vissza, ama princípiumra, melyen a mai 
társadalom épült, mely ennek ma már létfeltételét képezi; 
mert ha nélküle élne is a társadalom, de élete sivár volna, 
kihalván belőle az idealizmus. És ez: a keresztyén szeretet. 

Minden jótékonysági törekvés vagy szövetkezés és 
egyesület, mindannyi öntudatosan vagy öntudatlanul ez 
eszmének hódol. 

A szegénység növekszik, a pauperizmus réme ter-
jeszkedik, szociális bajaink nagyok, soha sem voltak oly 
nagyok, az ellentétek soha oly kirivóak. a kenyéririgység 
soha oly könyörületlen, a pénzvágy soha sem volt oly 
kíméletlen, mint ma. Egy van, mely előtt mindenki fejet 
hajt, mely ellen felszólalni senki sem mer, s melyet nyilt 
homlokkal vall az őszinte, mézes mosolylyal hirdet a kép-
mutató és ez az isteni szeretet. 

Szegénység és betegség, ez ama két seb, melyben 
a társadalom szenved, szenvedett mindig, szenvedni fog 
mindenha. Nem képzelhető korszak, melyben e két seb 
teljesen behegedne. Az írás: »szegények mindig lesznek 
veletek*, a világ végéig igaz marad; a betegségek pedig 
azon arányban változnak, a mint a társadalom egészséges 
vagy beteg. 

Százados törekvések nem tudták megszüntetni a 
társadalmi nyomort, törvényhozások hasztalanul fáradoztak 
abban. Nemzetgazdasági theoriák itt nem segítenek, mert 
az élet nem theoriák szerint fejlődik; emberbaráti frázi-
sokkal félre lehet vezetni a könnyen hívőket; de sem a 
betegségeket gyógyítani, sem a szegénységet megszüntetni 
nem lehet. 

Ha közelebb lehetne hozni egymáshoz az osztályo-
kat ; ha lehetne kiküszöbölni a. vagyonosságból azt, a mi 
önző és szívtelen, a szegénységből pedig azt, a mi igaz-
ságtalan és irigy: ha a nagyzási inger helyébe lépne a 
nemes ambíció, mely abba helyezné dicsőségét, hogy mások 
boldogításában lelje örömét, önboldogságát; ha lehetne 
megértetni az emberekkel, hogy az egyenlőtlenségnek oka 
természetszerűen és első sorban a szellemi és erkölcsi 
tehetségek, a szorgalom, a munkásság minőségében és 
mennyiségében rejlik; ha a lelkekbe a méltányosság ér-
zetét, a szellemekbe nyugalmat, békét, a szivekbe bizalmat 
és reményt lehetne varázsolni: akkor a társadalmi nyomor 
enyhítésére nagy munkát lehetne végezni. 

De mindezek erkölcsi tényezők, melyeket törvények-
kel, politikai axiómákkal, nemzetgazdasági rendszerekkel 
koercitiv eszközökkel helyettesíteni vagy nélkülözhetőkké 
tenni nem lehet. 

A beteg tarsadalmat magának a társadalomnak kell 
meggyógyítania. És itt első helyen áll a »keresztyén sze-
retet* szolgálatában álló jótékonyság. Nincsen a társa-
dalmi életben pont, nincsen pillanat, nincsen foglalkozás, 
nincsen lüktetése az életnek, a melyben közvetlenül vagy 
közvetve az emberi salaktól megtisztult »szeretet*, mint 



mentő őrangyal nem fejthetné ki fentartó, éltető, boldo-
gító tevékenységét és üdvös befolyását. 

Ily szempontból ítélem meg, uraim! a jótékonysá-
got, bármily módon és alakban jelentkezzék. A termé-
szetes jó tettben is keresem az isteni mozzanatot, mert 
általában nem tudom az embert Istentől elszakítani. 

Ily szempontból ítélem meg mai társadalmunkat is. 
Itt is keresem az istenit. S habár az anyagi élvezetek 
utáni vágy óriási hatalmat gyakorol a szellemekre és 
ijesztően hajtja Őket az örvény felé; de a hol a »keresz-
tyén szeretet* Őrködik és a sziveket önkéntelenül is a 
jótékonyság terére vezeti; a hol az erkölcsi tényezők még 
ily erővel nyilvánulnak és hatnak: az »isteni« még nem 
halt ki. Ebben rejlik a jobbaknak hite és reménye; mert 
ez az, a mi a beteg társadalom regenerációjában legha-
talmasabb tényezőként fog szerepelni, előbb megszül tet-
vén az erkölcsi nyomort, a mi maga után fogja vonni az 
anyagi javulást. Oly szociális lét, mely a földi boldogság-
nak teljét foglalná magában, nincsen. De a mi az együttlét 
viszásságait a legcsekélyebb arányokra leszállítsa, az csak 
oly egészséges társadalomban lehetséges, hol a szeretetnek 
kölcsönössége uralkodik. 

Ily szempontból ítélem meg egyesületünket is; mert 
oly téren mozog, melyen a tevékeny szeretetnek legszebb 
gyümölcsei teremnek, de teremnek egyszersmind a leg-
becsesebb babérok, annál becsesebbek, minél nagyobb az 
önzetlenség azoknál, a kik adnak és tesznek, minél tisz-
tább a forrás, melyből csergedez az áldozatkészség, s 
minél szentebb a cél, melynek elérésére törekszik. 

Sch. L. 

B E L F Ö L D . 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt barátom! Lapod 4-ik számában közölt igény-

telen cikkelyem a »Bibliamagyarázatról« kegyes dühbe 
hozta nagytiszteletü Garzó és Szabó A. urakat. Különösen 
ez utóbbi nt. úr, miután jól megszidalmazott és sok bárgyú-
ságot rám sütött, kijelenti, hogy még azért nem találja 
replikáját elég kíméletlen visszavágásnak, pedig az ő belső 
embere olyanra biztatta, de hát »hálát adok uram neked, 
hogy én nem vagyok olyan, mint más emberek* . . . azaz, 
hogy más szavakkal fejezi ki magát, mondván: »úgy lát-
szik, az én Uram (t. i. az ő Ura), a kegyelem Istene 
engem (t. i. őt és nem engem) nem rombolásra, hanem 
építésre hívott el«. A másik nt. úr pedig teljesen félre-
értve nemcsak egész felszólalásomnak a legtisztább indok-
ból származó intencióját, hanem annak egyes részleteit, 
érvelését is: nagyúri lenézéssel utasítja vissza az én meg-
gondolatlanságomat, hogy szemeimet az ő vállalatára mer-
tem vetni s abban fogyatkozásokat mertem felíedezni. 

Láthatod, hogy ugyan volna módom a viaskodás-
ban, ha kedvet éreznék hozzá. De bár e nekemrontások 
után ijjedten olvastam el még egyszer cikkemet, hogy mit is 
cselekedtem, megnyugodva láttam, hogy semmi rosszat. 
Csak egy kicsit őszintébb találtam lenni, mint talán a 
saját érdekemben szabad lett volna. De hát olyan nagy 
baj ez közérdekű felszólalásnál, a hol nem az a cél, hogy 

mindenki előtt kedvet találjon beszédünk, hanem hogy 
nyerjen általa az ügy, a közös érdek ? 

Sohasem szoktam írni csak azért, hogy a nevem a 
lapban figuráljon. Ha nincs mondani valóm, sokszor egy 
félesztendeig is elhallgatok. De ha látom, hogy egy és más 
jobban is mehetne, máskép is lehetne, de a hivatottabb 
emberek pilátuskodnak s a kezöket mossák: akkor a 
magam kevesebb talentumával is kötelességemnek isme-
rem azt. a mit igazságnak tartok, elmondani. Ez nem a 
túlzott »önbizalom lángostorainak pattogása«, hanem, is-
métlem, kötelesség. 

Polemizálni tehát nem fogok. Elmondtam, a mi — 
meggyőződésem és lelkiismeretem sugallata szerint — mon-
dani valóm volt s nincs miért tovább szaporítanom a 
szót. Nincs különösen két okból. 

Egyért azért, mert nt. Garzó úr között s közöttem 
igen nagy közbevettetés vagyon. Én ugyanis mind a mai 
napig abban a balgatag hiedelemben éltem, hogy más a 
lelkész számára hogy úgy mondjam, segédkönyvül Ítészült 
exegetikai szakmunka és más a templomi használatra 
készült bibliamagyarázat; s azt véltem, hogy a Garzó-féle 
folyóirat ez utóbbihoz tartozik. Ezért a fejemre olvasták 
a nagy bűnt, hogy én nazarénus észszel gondolkozom s 
Garzó úr kereken kijelentette, hogy ő egyátalán nem a 
kathedráknak ír és »jövŐre sem írhatunk — úgymond — 
a kathedráknak*. Hát ezt én eddig igazán nem tudtam s 
ilyen nyilatkozat után megnémulok és nem nyitom meg 
többé az én számat. 

Mert még egy másik nagy okom is van rá. Az Isten 
kegyelme, mely oly szembetűnően nyilvánult a nt. Szabó 
A. úr életében, még felségesebben nyilatkozott az enyém-
ben. A legutóbbi hetekben ugyanis én egy várakozás-
teljes adventet éltem keresztül s pár nap előtt csakugyan 
megjött, a kit vártunk, egy derék, egészséges kis fiú Nem 
kell szem elől téveszteni, hogy néminemű lányaim már 
eddig is voltak, de fiam még nem volt. Most már az is 
van. Hát nem nagy isteni kegyelem ez? S bár ez a biblia-
magyarázatokra nem tartozik, de tartozik az én lelki álla-
potomra. Én most mindent rózsaszínben látok, még az 
ellenségemmel is kibékülök és se testem, se lelkem nem 
kivánja a polémiát. 

Nem maradna hát egyéb hátra, mint megfogadni 
Bocsor tiszttársam jóizű tanácsát, hogy adjam ki a magam 
biblíamagyarázatait, hadd lássuk, milyennek kén' hát lenni 
az én félfogásom szerint, a templomi bibliamagyarázatnak. 
De már annyi eszem — Czinke létemre is — van, hogy 
erre a lépre nem megyek rá. Kiadni a magam munkáit 
most? No, csak az kellene nekem. Abból ugyan kő-kövön 
nem maradna s a földdel tétetnék egyenlővé. 

Kérlek, tisztelt barátom, légy olyan jó és szoríts egy 
kis helyet lapodban ennek a levélnek, hadd tudják, a kik 
sorsom iránt érdeklődnek, hogy ha hallgatok is, még élek 
azérf, s nem érzem magamat egészen agyonütve, sőt so'se 
voltam boldogabb ember, mint most. 

Erdőbénye. Tisztelő híved 
Czinke István. 

I R O D A L O M . 
** Vasárnapi, ünnepi és időszaki imádságok 

a közönséges énekes könyvből. Irta Pap Imre ref. lelkész 
H.-M.-Vásárhelytt. — Mint a címe is mutatja, ez az imád-
ságos könyv az isteni tiszteleteinken használni szokott 
énekes könyv alapján készült. S ez talán szokatlan vol-



iánál fogva feltűnést kelt. de visszatetszést nem szül, mint 
szerző előszavában gondolja. Nem, mert egyik-másik zsol-
tárunk és dicséretünk hangja egészen beillik az ima ke-
retébe s épen ezért, mint szerző ugyancsak előszavában 
helyesen mondja, méltán tekinthetők azok oly imáknak, 
melyeket énekelve szoktunk elmondani. Ha az ének fen-
szárnyaló dallamain felemelkednek azok az Örökkévalóhoz, 
miért ne tehetnék meg ugyanezt az utat úgy is, mint a 
benső buzgóságnak egyszerű szavakban kifejezői. Az imád-
ságos könyvet szerző nem kiadványképen nyomatta ki, 
hanem újévi ajándékul, barátai s egyházmegyei tiszttársai 
számára. Ezért csak röviden annyit jegyzek meg róla, 
hogy míg alaki tekintetben, a rhitmus és a kötetlen be-
széd váltakozása az elmondást döcögőssé teszi, úgy hogy 
ez imákat csak beható tanulmányozás után lehet sikerrel 
használni. És a tanulmányt ez imák megérdemlik, nem 
kárbaveszett munka lesz az. Tartalmi tekintetben egy 
mély vallásos kedély, imádkozni szerető s e legszentebb 
érzelmet méltó szavakban kifejezni is tudó lélek müve. 
Az imádságra vonatkozó ó- és új-testamentomi felfogás 
szépen érvényesül ez imákban. A kérés, könyörgés, esedezés 
hangja mellett megzendül bennök a hála, dicséret, öröm 
hallelujája is. A kötet 12 vasárnapi, 8 ünnepi és 12 idő-
szaki imádságot tartalmaz. Megjegyzendő, hogy utóimád-
ságok csak a. kiválóbb alkalmakkor mondandóknál talál-
tatnak. (Gy. J.) 

** Az 1848-iki tanügyi kongresszusról. Az első 
egyetemes és közös magyar tanítógyűlés dolgozatai után 
írta Péter fy Sándor. Budapest, 1895, Singer és Wolfner 
kiadása. 34 L. ára 25 kr., jövedelme az »Eötvös-alap« 
gyarapítására fordíttatik. — E dolgozat egy részét Péterfy 
a »Paedagogiai Társaság* mult hónapi ülésén olvasta fel, 
hol azt tetszéssel fogadták. Rövid általános megjegyzések 
után ismerteti az első egyetemes tanügyi kongresszus 
keletkezésének történetét, azután szervezetét és lefolyását, 
majd a gyűlés nevezetesebb határozatait, végre az 1848. 
július 20—24-ik napjain tartott gyűlésen jelen volt tagok 
névsorát közli. Az érdekes füzet az 1848-ban megjelent 
dr. Tavasi Lajos szerkesztette »Nevelési emléklapok« nyo-
mán készült. Érdekes tudni, hogy ez a Tavasi pesti prot. 
tanár volt, hogy az 1848-iki tanügyi kongresszust az akkori 
prot. tanférfiak kezdeményezték s ők voltak a nagyszabású 
mozgalomnak vezetői. Vájjon a mostani utódok fognak-e 
oly jelentős szerepet játszani a jövő évben tartandó II. 
egyetemes tanügyi kongresszuson ? 

** A magyar néptanítók és a népoktatásügy 
helyzete című munkára hirdet előfizetést Dobó Sándor 
a «Tanítók Lapja« szerkesztője H.-Böszörményben. Elő-
fizetési felhívásában azt mondja: Hazánk a jövő évben ezer-
éves fennállását ünnepli. Egy ezeréves állam civilizációját 
semmi sem tüntetheti fel méltóbban, mint oktatásügyi vi-
szonyainak hű leírása. Tudom, érzem, hogy a kettő között 
nálunk óriási űr van. Igen, mert az ezeréves Magyar-
országhoz, de bármely ezeréves államhoz sem méltó hely-
zetben van hazánkban a népoktatásügy és a néptanítói 
kar. Azt akarja az én munkám, hogy feltüntetvén az ab-
normis helyzetet, bebizonyítsa, miszerint a magyar nemzet 
újabb ezredévre fenmaradását kulturája fejlettsége által 
eszközölheti. Nekem az a célom, hogy használjak az ügy-
nek és a tanítóságnak s bizalommal kérhetem pályatár-
saimat és a tanügy barátait, miként anyagi támogatásuk-
kal tegyék lehetővé munkám megjelenését. Előfizetési 

(megrendelési) ár 60 kr. A munka, mely egy levelező 
lapon is megrendelhető, május hóban kerül ki sajtó alól, 
akkor az előbb írott díj beküldése után portómentesen 
küldetik szét. Gyűjtőknek öt példány után egy tisztelet-
példányt adunk. Könyvem terjedelme 8-rét alakban 8—10 
ívre van tervezve. 

E G Y H Á Z . 

Egyházi gyűlések. A reformátusok egyetemes kon-
ventje, mint már jeleztük, április 2-án kezdi meg üléseit. 
A közalap végrehajtó bizottsága március 29-én d. e. 10 
órakor ül össze. A konvent gyámintézeti bizottsága már-
cius 28-án tart ülést. A lelkészi fizetések összeírására ki-
küldött bizottság április 1-én kezdi meg tanácskozásait. 
Mindezek az ülések Budapesten a Lónyay-utcai főgimná-
ziumban tartatnak. — Úgy halljuk, hogy a Prot. Irodalmi 
Társaság is a konventi ülések idején, április elején tartja 
meg ez évi választmányi és közgyűlését. — A tiszántúli 
egyházkerület tanügyi bizottsága márc. 20-án Debrecen-
ben ülést tart, a tiszántúli egyházkerületi közgyűlés pedig 
május 7-én veszi kezdetét. 

Az országos lelkészi gyámintézet új alapszabály-
javaslatát a ref. konvent gyámintézeti bizottsága elkészítette. 
Szövegét jövőre közölni fogjuk. A javaslat tisztán csak a 
gyámintézetet szabályozza, nyugdíjintézetről egyáltalában 
nem szól. A gyámintézetnek kötelezett tagja minden ren-
des és missziói lelkész, tagjai lehetnek a theol. tanárok 
is. A tagok özvegyeinek rendszeres segélyezése a férj 
öt évi szolgálata után, árváinak segélye az apa halála 
után azonnal kezdetét veszi. Özvegyek különbség nélkül 
250 frt, félárvák személyenként 50 frt, egész árvák 75 frt 
évi állandó segélyben részesülnek. Az intézet alapja: a 
tagok 10%-° s belépti díja és 2 7 2 %~ o s évi díja; a köz-
alaptól 100 ezer frt tőke négy év alatt fizetve s a köz-
alap összes jövedelmének 10% 

- a ; az eddigi gyámintézeti 
alap. A gyülekezetek tehát semmit sem fizetnek. Az alapot 
a közalap végrehajtó bizottsága kezelteti pénzintézettel. 
A meglevő részleges gyámintézetek tovább is megmarad-
hatnak, tagokat jövőre is vehetnek fel. Az intézet 1896. 
január 1-én lép életbe. — A szabály-javaslat egyszerűen, 
körültekintőleg és óvatosan van szerkesztve. Biztosra vesz-
szük. hogy jelen alakjában egészben véve országszerte 
meg fogja nyerni az érdekelt lelkészi kar tetszését. 

A házasság egyházi megkötése a polgári há-
zasság életbelépte után hogy minő szertartások közölt 
menjen végbe, ennek a liturgiának egyházhatósági meg-
állapítását többfelől sürgetik lelkészi körökben. Legutóbb 
a D. Pr. Lapban Barakonyi Kristóf a dunántúli püspöki 
hivatalhoz nyilt levelet intézett ebben a tárgyban, azt 
sürgetve, hogy az egyházkerületek lépjenek föl kezdemé-
nyezőként, alkossanak egyházkerületi szabályrendeletet s 
ebben határozzák meg a lelkészek által követendő házas-
sági liturgiát. — Kétségtelen, hogy ebben az ügyben in-
tézkedni kell, mihelyt a polgári anyakönyv és a polgári 
házasságkötés hatályba lép. De ennek az intézkedésnek 



nézetünk szerint, egyetemesnek kell lenni s nem egyház-
kerületinek; aztán nagy körültekintéssel és nagyon tapin-
tatosan kell intézkedni. Leghelyesebb volna, ha az áprilisi 
egyetemes konvent venné kezébe az ügyet s egy e végből 
kiküldött szakbizottság által egyetemes szabályrendeletet 
készíttetne s az őszi konventen azt felülvizsgálva életbe-
léptetné. Addig pedig a püspökök kollégiumából közös meg-
állapodás szerint egy ideiglenes utasítás adatnék ki min-
den püspök által a maga egyházkerülete számára. Az 
ügyet különben az áprilisi konvent figyelmébe ajánljuk. 

Vallásos estélyek Budapesten. A Református 
Ifjúsági Egyesület és a Lorántffy Zsuzsán na egylet által 
március 10-től március 27-ig minden szerdán este 6 óra-
kor a református gimnázium dísztermében vallásos estélyt 
rendez. Tárgy: A Jézus szenvedései. Szerda, március 6-án 
Jézus a Getsemaneban. Szerda, március 13-án Jézus el-
fogatása. Szerda, március 20-án Jézus Pilátus előtt. Szerda, 
március 27-én Jézus a keresztfán. Jegyzet. E vallásos 
estélyek programmja ének, ima s rövid beszédek. Az esté-
lyek pont 6 órakor kezdődnek és 7 órakor végződnek. 
Kérjük a meghivottakat, hogy ez estélyekre ismerőseiket 
is hívják meg. Perselyek az estélyek alkalmával nem tétet-
nek ki, A kik adományaikkal az estélyek rendezésének 
költségeihez hozzájárulni s az egyesületek valamelyikét 
támogatni óhajtják, adományaikat adják át Hamar Jstván 
püspöki titkárnál, akár az estélyek alkalmával, akár a 
püspöki hivatalban d. e. 10—l-ig, d. u. 3—6-ig. Budapest. 
1895. márc. hó. Szilassy Aladár né, a Lorántffy Zsuzsán na 
egylet elnöke Szőts Farkas, a ref. ifjúsági egylet alelnöke. 

A ref. ifjúsági egyesület f. évi március 4-én este 
fél két órakor az ág. ev. egyház dísztermében (Deák-tér) 
felolvasó és zeneestélyt rendezett a következő programmal: 
1. Rubinstein: Sonata hegedűre és zongorára. Előadják : 
Farkas János zene-tanár és Szánthó Tivadar zongora-
művész. 2. Alice története. Elbeszélés. Irta és felolvassa: 
Szabó Aladár. 3. Liszt: VI. Rhapsodia. Zongorán előadja : 
Szánthó Tivadar. 4. Liszt: Lorelev. Énekli: Geyer Ida 
kisasszony. Zongorán kiséri: Hornyánszkv Jolán kisasz-
szony. 5. Camille Saint-Saens : Rondo capriccioso. Hege-
dűn előadja: Farkas János. Zongorán kiséri: Szánthó 
Tivadar. — Az estélyen nagy és díszes közönség- gyönyör-
ködött a szép zene- és énekdarabokban. 

A gyülekezeti belmisszió köréből. Hódmező-
vásárhelyről írják Lapunknak: Igen életrevaló és ered-

ményeiben nagyon üdvös hatású eszmét testesített meg 
egyházunkban ama mult évi december havi presbyteri 
gyűlés az által, hogy egyházunk egyik oszlopembere, a 
nagy tudományáról, emberbaráti nemes érzelmeiről és 
egyházunk iránti lángoló szeretetéről egyaránt híres Kovács 
Ferenc kir. tanácsos indítványára, kebeléből egy bizott-
ságot küldött ki, a népies vallásos felolvasások ügyének 
rendezésére. Megvoltak a felolvasások nálunk már régebb 
idő óta. A téli hónapokban, a város különböző részein, 
lelkészek, segédlelkészek, tanárok, tanítók tartottak ilye-
neket. Ámde a vallásos jelleget e felolvasásoknak, a már 
nevezett bizottság adta meg az által, hogy énekléssel és 
imádkozással kapcsolta egybe azokat. Az eredmény nem 
is maradt el. A legszegényebb néposztály örömest láto-
gatja e felolvasásokat. Szive teljességéből, buzgóságtól 
áthatottan énekel és imádkozik az egyszerű iskolateremben 
s templomi figyelemmel hallgat a felolvasóra. De míg ezt 
örömmel konstatáljuk, nem zárkózhatunk el annak ki-

mondása elől sem, a mi fájdalommal méltán töltheti el a 
felolvasókat, hogy az intelligencia, sőt még a jobbmódú 
osztály is távol tartja magát a felolvasásoktól. — Nem hall-
gathatjuk itt el azon másik nevezetes eseményt sem. a 
mi különben már érintve volt e Lapban, hogy Szeremlei 
Sámuel lelkészünk kezdeményezésére, megalakult nálunk 
az úgynevezett >új-templomi vegyes énekkar«. A százat 
jóval felülhaladó számú, leginkább gazdálkodó és iparos 
osztály fiai és leányaiból alakult énekkar, Tóth Sándor 
ref. énekvezér és orgonista páratlan szakértelmet tanú-
sító, lelkiismeretes buzgó vezetése alatt, már annyira elő-
haladt, hogy bár csak kiváló, ünnepi alkalmakkor való 
templomi működésre lett szervezve, már e hó 24-én a 
helybeli ev. ref. jótékony nőegyesület évi rendes közgyű-
lésén. a gyűlés megnyitásánál, a XC. zsoltár éneklésével, 
nagy hatással működött. Míg a népies tárgyú vallásos 
felolvasások, inkább a korosabb férfiak és nők szellemi 
szükségleteit kívánják kielégíteni, addig az énekkar, a 
templomi buzgóság határozott emelésén kívül, különösen 
az ifjabbaknak, a hiábavaló mulatságoktól való elvonását 
s értelmök, ízlésük és buzgóságuknak. a művészies szép 
ének által való nemesítését, illetve emelését célozza. Gy. J. 

Könyves Tóth Mihály utóda. A nagynevű deb-
receni pap halála által megüresedett történeti nevezetes-
ségű parókhiát (itt laktak azelőtt a tiszántúli püspökök 
s itt hált meg hazánkon átutaztában XII. Károly svéd 
király) Dicsöfi József foglalja el s így a megválasztandó 
lelkész az ő mostani lakásába (Kossuth-utcai templom 
mellett) költözik. A választási mozgalmak már megindul-
tak s többen Szabó János békésbánáti esperest óhajtják 
megnyerni az előkelő papi állásra. 

I S K O L A . 

Kihallgatások a közoktatási minisztériumban. 
Wlassics Gyula a vallás- és közoktatási miniszter minden 
héten szombaton 12—2 óráig, Zsilinszky Mihály állam-
titkár minden hétfőn 12—2-ig tartja meg a rendes kihall-
gatást. 

A lelkész-tanítói állások ügyében különösen 
Csáky gróf idejében az 1868-ik évi népiskolai törvény 
141. §-a alapján többször voltak zaklatásoknak kitéve az 
olyan gyülekezetek, melyekben a tanítói és lelkészi hivatal 
az eklézsia szegénysége miatt egy személylyel, ügynevezett 
lelkész-tanítóval van betöltve. Wlassics miniszter most e 
zaklatásoknak véget vet egy átiratával, melyet a »N. I.* 
szerint f. évi február 2-án az egyházi főhatóságokhoz 
intézett. »Számos hitközségben, mondja az átirat, külö-
nösen a gör. kath., gör. kel., ev. ref. és ág. ev. hitfele-
kezeteknél gyakran előfordul, hogy a lelkész tölti be a 
tanítói tisztet is, azaz a tanítói és lelkészi állás egyesítve 
van«, mert ezek a szegény hitközségek csak így képesek 
az iskolát is fentartani. Ha a lelkész- és segéd-lelkész-
tanítók mereven eltiltatnának az iskolától az országban. 
azonnal mintegy 8000 okleveles tanítóra volna szükség. 
»Ezen kényszerhelyzetből kifolyólag, mondja tovább az 
átirat, szándékom általános intézkedéssel megnyugtatni a 
hitfelekezeteket, hogy ott. a hol a tanítói és lelkészi állások 
egyesítve vannak, a jelenlegi állapotot, ha csak különös ok 
fenn nem forog, kényszerítöleg megváltoztatni nem fogom« 



Végül megrendeli a miniszter a tanfelügyelőknek, hogy 
írják össze a lelkész-tanítói állásokat, tegyenek jelentést 
arról, hogy van-e a lelkész-tanítóknak oklevelök, bírják-e 
a magyar nyelvet, meghagyván a tanfelügyelőknek, hogy 
a lelkész-tanítókat müködésökben ne gátolják s róluk se 
az egyházi hatóságnak, se a közigazgatási bizottságnak 
jelentést ne tegyenek. — A fontos intézkedésre jövőre 
még visszatérünk. 

A közoktatási tanács reformja. Wlassics Gyula 
közoktatási miniszter a közoktatási tanács reformja ügyé-
ben. hir szerint, szakértekezlet megtartását határozta el, 
melyre gróf Csákv Albin, dr. Berzeviczy Albert, dr. Pulszky 
Ágost, báró Eötvös Loránd, Fehér Ipoly, Szász Károly, 
dr. Heinrich Gusztáv, dr. Lánczy Gyula, dr. Beöthy Zsolt, 
dr. Pasteiner Gyula, dr. Kovács Gyula, dr. Pauer Imre. 
dr. König Gyula, dr. Erődi Béla, dr. Hóman Ottó, dr. Verédv 
Károly, dr. Schvarcz Gyula, dr. Kármán Mór, dr. Bokor 
József, Bánó József, Kovács Albert, Pap Géza, Sréter 
Alfréd, Okolicsányi László, Hock János, dr. Alexander 
Bernát, Suppan Vilmos, dr. Hegedűs Károly, Böhm Károly 
és Sebestyén Gyula hivattak meg. Előzetesen a következő 
kérdőpontok megvilágítása vétetett célba: 1. Mi a feladata 
az országos közoktatási tanács intézményének, tekintve 
tanügyünk összeségét? 2. Megfelel-e a tanács mai szer-
vezete feladatának s ha nem. hol rejlenek a baj okai, a 
szervezet alapelveiben vagy részleteiben? Milyen jelensé-
gekben nyilvánultak a szervezet hibái, figyelemmel mind 
a közoktatási kormányzat, mind az iskola igényeire? 
3. Mily irányban kell haladnia a reformnak a) a tanács 
hatásköre és felelőssége, b) teendőinek minősége, c) tag-
jainak összeállítása és d) működésének gyakorlati szabá-
lyozása tekintetében? Azonban ezen kérdéseken kívül is 
mindenki szabadon nyilváníthatja véleményét. Az érte-
kezlet helye és napja később lesz meghatározva. 

A tanfelügyelet hatályosabbá tétele érdekében 
a közoktatásügyi miniszter körlevélben két kérdést intézett 
a tankerületi főigazgatókhoz és a tanfelügyelőkhöz. Ki-
jelenti ebben, hogy a főigazgatók és tanfelügyelők irodai 
munkáját, a mennyire csak lehet, csökkenteni akarja, 
mert az a célja, hogy többet látogassák az iskolákat, többet 
érintkezzenek a tanárokkal és a tanítókkal. Hogy hogyan 
lehetne ezt mfgcsinálni: ez az első kérdése. A miniszter 
második kérdése a járási tanfelügyelök általa tervezett 
intézményére vonatkozik. A járási tanfelügyelők a nép-
oktatási intézetek felügyeletével és látogatásával lesznek 
megbízva. A miniszter véleményt kér erről is a tanfel-
ügyelőktől és főigazgatóktól annak jelzésével, hogy a már 
alkalmazásban levő elemi és polgári iskolai tanítók, tanító-
képző intézeti és esetleg középiskolai tanárok is némi 
díjazás mellett nem volnának-e célszerűen kisebb járáson-
ként a népiskolai felügyelettel megbízhatók. 

A hazai tanítók országos bizottsága tavaszi 
rendes közgyűlését Budapesten fogja megtartani a húsvéti 
ünnepek alatt. Tárgyait a központi igazgatótanács a követ-
kezőkben. állapította meg: 1. Az ezredév megünneplése az 
iskolákban. 2. Tanítók képviseltetése a fegyelmi bíróságok-
ban. 3. Általános tanügyi programm készítése. 4. A mil-
lennium alkalmával tartandó egyetemes gyűlés főbb tár-
gyainak megállapítása. 5. A nagy vakációban tartandó 
nyári nagygyűlés helyének, idejének és tárgyainak meg-
állapítása. Az elnökség felkéri mindazokat, kik a tavaszi 

gyűlésen résztvenni akarnak, hogv e szándékukat Somlvay 
József orsz. biz. elnökkel (Budapest, 1. ker. Városmajor-
utca 31.) március 25-éig okvetetlenül tudassák, mivel az 
elnökség a gyűlésre jövők részére a magyar államvasutak 
vonalain kedvezményes jegyeket szándékozik kieszközölni. 
E gyűléssel egyidejűleg fogja az ált. tanügyi kongresszus 
orsz. előkészítő bizottsága is első szervezkedő gyűlését 
megtartani. 

Főgimnázium Szegzárdon. Nagy az öröm Szeg-
zárdon, hogy a vallás- és közoktatási miniszter végre 
kedvezőleg döntött a főgimnázium évek óta húzódó ügyé-
ben. A megye közönségéhez intézett miniszteri leirat sze-
rint a főgimnázium Szegzárdon engedélyeztetik s a 120 ezer 
forintra előirányzott építési költséghez az állam 50 ezer 
forinttal járul. A főgimnázium építését a város adta telken 
valószinűleg már tavaszszal megkezdik s az intézetet 1896. 
évi szeptemberben nyitják meg. — Gyönk és Bonyhád kis 
gimnáziumai fejlődésének ezzel az intézkedéssel vége van. 

Középiskolai tanárok tanulmányútja. Wlassics 
Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Egyp-
tomba rendezendő középiskolai tanári tanulmányi út veze-
tésével Goldzieher Ignác dr. budapesti egyetemi rendes 
tanárt s Platz Bonifác szegedi tankerületi főigazgatót bízta 
meg. Az elsőt, ki régebben hosszabb ideig tartózkodott 
Egyptomban, megbízta a tanulmányi út programmjának 
kidolgozásával is. Az expedíció 1895. év december elején 
indul útnak s január közepén tér vissza. 

Egy tanár ünnepeltetése. Géresi Kálmán debre-
ceni koll. tanár február 25-én közel két havi oroszországi 
tanulmány-útjából visszatérvén, Debrecenben mindenfelé 
nagy ovációkkal fogadták. Egy tanítványa arcképét leraj-
zolta (Dobó Miklós VIII. o.), mit a többiek babérlombokkal 
díszítették fel s úgy várták az első órára szeretett taná-
rukat, kit beléptekor megéljeneztek, azután egy növendék 
(Kovács József) szép beszéd kíséretében adta át neki a 
képet és egy virágcsokrot. — E hó 1-én este pedig kol-
légái, jóbarátai és ismerősei rendeztek tiszteletére ban-
kettet. Géresi már szóbelileg jelentést tett a közoktatási 
miniszternek, de még azt irásba is foglalja. Ezenkívül 
útjáról a Csokonai-körben tart felolvasást. 

Ötven évig tanitó. Solt város képviselőtestülete 
rendkívüli közgyűlést tartott. A város egy érdemes tan-
férfiúnak 50 éves szolgálati jubileuma alkalmából való 
méltó únnepeltetését határozta el. Csapó Józsefnek hívják 
a derék református tanítót, a ki ötven éven át egyhu-
zamban működött Solton, mint tanító. A képviselőtestület 
elhatározta, hogy érintkezésbe lép az egyházi hatóságok-
kal s együtt teszi meg a lépéseket az illetékes fórumnál 
a közszeretetben álló, érdemes tanférfiú kitüntetése érde-
kében. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Pappszász György volt orsz. képviselő, az alsó-

borsodi egyházmegye tanácsbirája 49 éves korában Selyé-
ben (Abauj-Tornam.) elhunyt. Megrázóan tragikus eset. 
Minap hunyt el Budapesten az egyetlen fia, kinek rava-
talánál az édes anya önkezével vetett véget kétségbeesett 
életének. Most a fiát s nejét vesztett férjet vitte sírba 
enyhülni nem tudó mély bánata. Három felnőtt leányt 
hagyott szívszakgató gyászban. Temetése Szárazbeőn 



(Hevesm.) a környék intelligenciájának és föld míves népé-
nek óriási részvéte mellett március 1-én ment végbe. A 
temetést Fekete József átányi ref. lelkész, a Pappszász-
család régi barátja végezte. Béka hamvaira! 

t Horthy Istvánné született dévaványai Halassy 
Paula úrnő, Horthy István főrendiházi tagnak és heves-
nagvkúnsági ref. egyházmegyénk gondnokának hosszú idő 
óta szenvedő neje élete 57-ik, házassága 38-ik évében 
Kenderesen jobb létre szenderült. Magas műveltségű, fen-
költ lelkű nő volt. kit nagy tisztelet és közszeretet kör-
nyezett. Temetésén az egyházmegyei papság 15 tagja is 
jelen volt. Béke poraira! 

f Nagy Ferenc egerlövői ev. ref. lelkész Eger-
Lövőn hirtelen elhunyt. Haláláról a lesújtott család követ-
kező gyászjelentést adott ki: Özv. Nagy Ferencné, született 
Tokay Krisztina és fia Nagy Ferenc, a számos rokonok 
és ismerősök nevében is bánatos szívvel jelentik a felejt 
hetlen jó férjnek, atyának, Nagy Ferenc eger-lövői ev. ref. 
lelkésznek, élete 62-ik évében, folyó február hó 22-ik nap-
ján, reggeli fél 5 órakor rövid szenvedés után történt gyá-
szos elhunytát. A megboldogultnak hűlt teteme folyó hó 
24-én délután 3 órakor fog az eger-lövői sírkertben örök 
nyugalomra tétetni. Eger-Lövő. 1895. február hó 22. — Az 
elköltözött a ref. lelkészi karnak egyik jeles tagja volt, a 
kit általános tisztelet és szeretet vett körül. Temetése a 
környék papságának és intelligenciájának nagy részvéte 
mellett ment végbe. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A szocialismus viszonya a keresztyénséghez 

sokat foglalkoztatja mostanában a római pápát, ki a na-
pokban töltötte be élete 85-ik, pápasága 17-ik évét. Minap 
egy francia szocialista képviselővel folytatott a pápa nagy 
feltűnést keltett beszélgetést; azután Grácba a keresztyén 
szocialisták népgyülésének küldött pápai áldása okozott 
visszatetszést Ausztriában. Neheztelve küldte ki az osztrák 
kormány Schönborn prágai bibornok-érseket Bauer brünni 
püspökkel Rómába, hogy a pápát az osztrák viszonyokról 
felvilágosítsák és konzervativebb politikára bírják. A ki-
küldöttek magukkal vitték az osztrák püspökök által aláírt 
jelentéseket is, melyekben a püspöki tekintély hanyatlá-
sáról és az alsó papság féktelen politikai izgatásairól pa-
naszkodnak. A pápa még nem határozott és az érsek 
sem tért még vissza. Ugyancsak a keresztyén szocia-
lismus kérdésében időzik most Rómában egy belga és 
egy francia püspök és ezek, valamint Rampolla pápai 
államtitkár, úgy látszik, hogy határozottan a keresztyén 
szocialismus hivei Az olasz jezsuiták ezt az új társadalmi 
politikát a római egyházban minden áron uralkodóvá akar-
ják tenni. Ez a nemzetközi mozgalom hazánkat is közelről 
érdekli, mert a most alakult néppárt ennek az iránynak a 
híve s mert Steiner székesfehérvári püspök, a néppárt 
papi feje, szintén Rómában járt s új utasításokkal ellátva 
tér vissza. A pápa az ausztriai és magyarországi szociális 
politikai viszonyok felől, hír szerint, Galimberti és Vanu-
telli kardinálisok véleményét is kikérte, a kik a bécsi 
nunciaturán szerezték tapasztalásaikat. 

* A Honterus-szobor Brassóban. Honterus Já-
nosnak, a ki a XVI-ik század elején Magyarország egyik 

legkiválóbb tudósa, írója, paedagogusa és reformátora 
volt 1898-ban, születésének negyedszázados évfordulója 
alkalmából szobrot akarnak állítani születése helyén: 
Brassóban. Honterus volt a reformáció legelső és legbuz-
góbb terjesztője Magyarországon, úgy hogy kortársa és 
mestere, Luther Márton, egy ízben így emlékezett meg 
róla: »0 az az apostol, a kit az .Úr Isten kegyelme Ma-
gyarországnak küldött!« A szobor-bizottság már megala-
kult és legközelebb lelkes fölhívásban fogja hazánk lakos-
ságát fölhívni az adakozásra. 

* Strossmayer és a pápa csalatkozhatlansága. 
Strossmayer gyakovári püspököt eddig a történet azok 
közé az egyháznagvok közé sorozta, a kik a vatikáni 
zsinaton a csalatkozhatlansági dogma kimondását ellenez-
ték. Épen ezért bizonyos feltűnést keltett a püspök leg-
utóbbi pásztorlevele, melyben tiltakozik az ellen, hogy ő 
a zsinaton beszédet mondott, a pápai csalatkozhatlanság 
ellen. A püspök mostani tiltakozását a Szrpszki Sijon 
című egyházi lap a következő megjegyzéssel kiséri: »Akar-
juk hinni, hogy az a vatikáni zsinati beszéd a csalatkoz-
hatlanság ellen, melyet a püspök úr szájába adnak, ha-
zugság és apokrif, de akkor a püspök úr tegye közzé azt 
a beszédét, a melyet a zsinaton valóban elmondott és a 
melynek, gyorsírói följegyzések szerint, most is meg kell 
lennie a Vatikán levéltárában; azonkívül bizonyítsa be 
a püspök úr azt is, hogy levelezése, melyet akkor a zsinat 
kisebbségével, különösen pedig a hires Dupanloup-val 
folytatott a csalatkozhatlansági dogma tárgyában, szintén 
apokrif. Vájjon be fogja-e ezt bizonyíthatni a püspök úr? 
Ha nem, akkor ne vegye nekünk rossz néven, hogy ha 
a vatikáni zsinat eddig ismert történetétől el nem térünk. 
Csak az igazság érdekében történik ez«. 

* Helyreigazítás. Lapunk mult számában, a szerkesztő 
betegsége miatt, több sajtóhiba maradt. A vezércikkben (131. lap. 
1-só' hasáb) az ismeretes latin idézet ekként javítandó : »Quo sem el 
est imbuía recens servabit odorem testa diu«. Az »Egyház« rovat-
ban (141. lap, második hasáb), a hol a Kolozsvárra hívott theol. 
tanárok fizetéséről van szó, Kenessev Béla személyi pótléka nem 
500, hanem 600 frt stb. 

P á l y á z a t . 
A halálozás folytán megürült csarnotai lelkésztanitói 

állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Az állás jövedelme a hivatalos felszámítás szerint 

710 frt 87 kr. s így az egyház IV-ed osztályú. 
Ez az állás a zsin. törv. 440. §-a értelmében oly egyén-

nel töltendő be, kinek népiskolai tanítói oklevele van. Ily 
egyén nem létében tanítói oklevéllel nem bíró pályázó 
is megválasztható ugyan, de az így megválasztott köteles 
egy év alatt tanítói oklevelet szerezni. 

A megválasztandó az állását 1896. április hó 24-én 
köteles elfoglalni és a felsőbaranyai ref. lelkészi özvegy-
árva gyámintézetnek kötelezett tagja leend. 

Pályázni kívánók kérvényeiket f. é. március hó 31-ig 
nt. Dányi Gábor f.-baranvai esperes úrhoz küldjék be 
Kis- Csányba (u. p. Oszró). 

Budapest, 1895. március hó 4-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Ki adó-hivatal: 
Hornyánszk 1/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, di 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 krf egész évre : í> ;>•• 

lügyes szám ára 20 kr. 

Még egyszer a konfirmáltakról. 
Egy ú j szempontból szándékozom ez alka-

lommal a kórdóst megvilágítani, a melylyel e 
helyen néhány héttel ezelőtt már foglalkoztam. 
Sokszor panaszkodnak egyesek és testületek egy-
aránt , hogy a bapt izmus és nazarenizmus te r jed 
mindenfelé. Ajánlanak is eszközöket, a melyekkel 
e re t tenetes nagy baj te r jedésé t meggátolni le-
hetne. Néha a lkalmas eszközöket a jánlanak, de 
legtöbbbnyire olyanokat, a melyek nem méltók 
az evangeliomi protestant izmushoz. Általánosság-
ban a helyes eszközre e Lapok szerkesztője több-
ször rámutatot t , a mikor egyes hí rekhez csatolt 
megjegyzéseiben a keresztyén evangeliomi élet-
nek felelevenítését, buzgóbb egyháztársadalmi 
munkásság kifejtését ajánlotta. Most ón az al-
kalmas eszköz egy részletére akarom felhívni a 
figyelmet. 

Mielőtt azonban tulajdonkópeni t á rgyamra 
rá térnék, megjegyzem, hogy sok hi tsorsosom gon-
dolkodásmódját fel tüntető ama syl logismust : A 
baptizmus nagyon terjed; a baptizmus nagy baj 
ránk nézve, tehát mi mindnyájan nagyon derék 
emberek vagyunk s nem a mi kötelességmulasztásunk-
ban, hanem az átkos baptizmusban van a baj oka: 
nem tar tom egészen tökéletes syllogismusnak. 
Az a meggyőződésem, hogy minél tovább ha-
lasztjuk a baj főokának önmagunkban való fel-
fedezését, annál tovább halaszt juk az igazi refor-
málás megkezdését is, melyre pedig evangeliomi 
keresztyén ós pro tes táns nevünk egyaránt kö-
telez. Es a baptizmussal szemben nem azt kel-
lene néznünk, hogy annak milyen bűnei vannak. 
Mert akármelyik felekezetnek is van annyi bűne, 
mint a bapt is táknak, csakhogy más felekezeteknek 
más bűnük van. Azt meg, hogy a bapt izmus új fele-
kezet nálunk, bűnnek tekinteni én sohasem fogom, 
mer t az ú j ság magában véve épen úgy nem bűn 
most, mint nem volt 1895 vagy 380 évvel ezelőtt. 
Különben is a nagy közöny, a chablonhoz, a 

megszokotthoz való ragaszkodás, az evangéliomi 
életadó erők érvényesí tésének elhanyagolása le-
hetővé te t te már a bapt izmus megalakí tását ha-
zánkban. Mi most már csak a fölött tanakodha-
tunk, hogy akadályozhat juk meg tovább ter je-
dését s túlsúlyra vergődését . Mert ha még vagy 
20 évig nem látunk hozzá az alkalmas eszközök 
felhasználásához, akkor elérjük, hogy saját bűneink 
következményeként minden protestáns, különösen kál-
vinista templom mellett ott lesz a baptista kápolna. 

Ha pedig valaki azt kérdezné, hogy hát miért 
akarok én is intézkedéseket tenni a bapt izmus 
te r jedésének gát lására, ha nem akarom elismerni, 
hogy valami különösen átkos, gonosz felekezet? 
A felelet e r re a következő. A bapt izmus szélső, 
radikál is i rányzata a pro tes táns fej lődésnek. Ab-
ból a gondolatból származott, hogy : dobjunk el 
lehetőleg mindent, a mit a pápistáknál látunk. Mikor 
a nagy reformátorok fel akar ták építeni az Isten 
anyaszentegyházát , először a római egyházat 
akar ták az evangeliom kovászával á thatni s azt 
belülről megújítani. Mikor aztán látták, hogy 
Rómával nem boldogulnak, hogy az nem haj-
landó a Krisztus evangeliomából a következte-
téseket kivonni : kiléptek a pápista egyházból, 
elvetették az emberi tekintélyt, mely az isteni 
tekintély előtt meghajolni nem akar t . Elhagytak 
sok mindenféle pápista szokást is. Lu the r mér-
sékel tebb volt, Zwingli és Kálvin radikál isabbak. 
Már most előállt az un i ta r i smus s körülbelől azt 
mond ta : vessük el az isteni tekintélyt is. Ily hatá-
rozottan ugyan nem beszélt, de a Megváltó valósá-
gos isteni voltának tagadásával rálépet t a lejtőre s 
tényleg egészen el is száradt, el is sekélyesedett . 
A baptisták pedig a gyermekkeresz te lés ellen 
agitáltak. El tekintve az elfajulás néhány igazán 
ret tentő esetétől, el tekintve attól, hogy itt-ott 
köztük is mutatkoztak uni tár ius i rányzatok s a 
két szélső árnyala t i lyenkor egyesü l t : a baptis-
ták ál talában bibliás emberek s a pozitiv keresz-
tyénség alapján állanak. Ez az oka annak, hogy 
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Spurgeon-nek, a hi res baptista prédiká tornak beszé-
deit hazánkban a prot. egyházakban isszél t iben és 
fennakadás nélkül használhat ják. Azonban a szekta 
szellem és pedig rendesen a protes táns egyházak 
ellen forduló szekta szellem, az a szellem, a mely 
nem annyi ra építeni, mint inkább szaggatni akar, 
nagyon kifejlődött a bapt izmusban. És itt rá kell 
muta tnunk a r r a a lényeges különbségre, a mely 
a nagy reformátorok elj a rasa s a baptisták eljá-
rasa közt van. A nagy reformátorok egynéme-
lyike kidobta, teszem, a harangot és orgonát a 
templomból, másik megtar to t ta . Egyik elvetet te 
a Krisztus tes tének az Úrvacsorában való jelen-
létét teljesen, a másik megtar to t t a régi tanból 
egy szemernyit . De egyik sem alapított ily mellé-
kes kérdésekre egyházat. A bapt izmus pedig akár 
több, akár kevesebb jót tar tot t meg az evan-
geliomi keresztyénségből, mellékes kérdésre van 
alapítva, t. i. a bemerí tésre . A baptista nagyon 
nehezen vagy épen nem tekinti tes tvérének, a ki 
nincs bemerítve. Kivált a hol épen alakulófélben 
van, mint minálunk s a hol nagyon szűk látó-
körű emberek vezetik, mint minálunk. Itt mindig 
kicsinyesebb, kizárólagosabb lesz, de a szekta-
szellem erős benne mindenhol. Ugy hogy a bap-
tista, a mint a bemerí tés kérdésében különválik 
a többi keresztyénektől , meghasonlik hamarosan 
önmagában is. Az igazi bapt is ta visel fegyvert, 
a nazarenus nem. Azután egyik baptista a vasár-
napot ünnepli, másik a szombatot, egyik metho-
dista, másik püspöki szervezet felé hajló. A szekta-
szellem tovább hat és tovább oszt nála. 

Már most világos, hogy a keresztyénség 
egyensúlyának fentar tása végett meg kell akadá-
lyozni, hogy az evangel iomra épített, de arról sok-
szorosan megfeledkezett lutheri és re formátus egy-
ház lehessen a bapt izmus zsákmánya. Mert akkor 
az evangeliomi szabadság egyházai tö redékekre 
hullanak. I ia nem álmodoznánk mindig arról, 
hogy a bapt is ták szörnyetegek, ha józanul fog-
nánk fel e kérdést , akkor feladataink tisztán és 
világosan ál lanának előttünk. Erős kötelességünk-
nek tartanánk a lutheri és református egyházaknak 
biztosítani azokat az előnyöket, melyek a baptista 
eszmék propagálójának a jelen helyzetben majdnem 
mindenhol biztosítják a sikert. Ha e kötelességeket 
teljesítenék, akkor a bapt izmus a teljesen merev 
római s az evangeliomtől teljesen idegen zsidó 
közösségek felé fordulna s jó munká t végezne. Mert 
az a túlságos, sokszor befurakodássá váló moz-
gékonyság, mely a baptis tát jellemzi, jót ered-
ményezhetne, ha a túlságos mozdulat lansággal 
kezdene küzdelmet. 

Míg azonban mi egyházainkat csak igazgat-
juk, a tagoknak munká t nem adunk s az egy-
házakat élő keresztyén közösséggé nem változ-

tat juk : addig a bapt izmus tőlünk szedi hiveit, 
mer t itt könnyebben boldogul. Könnyebben bol-
dogul, mer t híveink bibliai alapon állanak. Nem 
kell egész vi lágnézletüket megváltoztatni. Míg 
nálunk az; egyén vallásos életével alig törődik 
valaki, addig a baptista először is az egyeshez 
fordul. A vallásos kedélyű emberekhez megy s 
rögtön a r r a fordít ja a beszédet, hogy a kálvi-
nista vagy lu the ránus aligha lehet a Krisztus 
egyházának tagja, mer t a mikor meghintet ték, 
ugyan semmit sem tudot t még a Krisztusról. 

Most már rá térek tu la jdonképeni tárgyamra. 
A dolog ugyanis úgy áll, hogy mivel a konfirmálást 
nem végezzük kellő melegséggel, mivel nem teszszük 
öntudatossá a gyermek hitét, hanem csak kikérdez-
zük, mivel nem kötjük össze a keresztelés tényét a 
konfirmálás tényével akként, hogy a gyermek igazán 
óhajtsa a keresztségben nelá segítséget igérö Istennel 
megkötni az örök szövetséget s mivel semmivel sem 
jelezzük s nem teszszük emlékezetessé a gyermekre 
nézve, hogy a keresztségben hozzá közeledő keresztyén 
egyházba a konfirmáláskor lépett be igazán (ha ugyan 
csakugyan van élő hite) s mivel a konfirmálás 
után semmiféle keresztyén munkát nem bízunk a 
gyermekekre vagy ifjakra: há t sok felnőtt ember, 
a ki ácl valamit vallásos dolgokra, nyughatat lan-
kodni kezd, hogy ő csakugyan nem tagja a ke-
resztyén egyháznak s csak akkor lesz tagja, ha 
a baptista közösségbe belép. így lesz az a körül-
mény, hogy mi a konfirmálás tényét elszigeteljük 
és sem a keresztséggel, sem a keresztyén egy-
házban kifejtendő munkássággal összeköttetésbe 
nem hozzuk, a bapt is ta egyik erőssége. A másik 
erőssége az, hogy a baptis ta hamarosan gyűjt 
egy kis társaságot, melynek minden tagja egy 
ér te lemmel s nagy buzgósággal (akár mutatot t , 
akár valódi az a buzgóság) tör a cél felé. 

Azt hiszem, most már mindenki előtt vilá-
gos, hogy mit akarok mondani. Azt, a mit a 
múl tkor mondottam, de új világításban. A konfir-
máltakat úgy kell tekintenünk, mint folytonos meg-
újítását egyházi életünknek. A konfirmál tak kai sokat 
és gondosan kell foglalkozni s annyira megerő-
síteni őket az evangéliomi hitben, hogy azok 
egyházunk kere tében jól érezzék magokat s tel-
jes öntudatossággal bír janak a felől, hogy ők a 
konfirmálás alkalmával a Krisztus egyházába 
léptek be s hűséget fogadtak a Krisztusnak, a 
ki a keresztelés alkalmával fenséges ígéreteket 
biztosított nekik. És legalább egy új tes tamentomot 
kellene adni minden gyermeknek s be kellene 
írni m i n d e n i k b e : A keresztyén református (vagy 
evangélikus) egyház tagja lett ekkor és ekkor. Nagyon 
természetesen foglalkozni kellene a konfirmál-
takkal továbbra is. Egy kicsit kedélyesebbé, 
bará tságosabbá kellene tennünk egyházi életűn-



ket. I lyen fogla lkozások e rős í t enék a h i té le te t , 
m e r t az egyházmegye i , ke rü l e t i és konven t i ülé-
sek, a k á r m i l y e n jól intézik is el az ügyeke t , a 
h i té le t é l e sz tge t é sé re nézve n e m te sznek semmit . 
Anny i bizonyos, hogy h a a k o n f i r m á l t a k r a na-
gyobb gondo t fo rd í tunk s a k o n f i r m á l t a k egye-
sü l e t e iben ú j m e g ú j t áp lá lókot a d u n k a me leg 
és ősz in te h i tnek , a mely a kon f i rmá l t ak lelké-
ből m é g n e m a lud t k i : há t a k k o r e g y h á z u n k 
a józan, de azé r t n e m k e v é s b b é h a t á r o z o t t evan-
gel iom ü g y é n e k d i a d a l r a v i t e lé re biz tosí t ja ma-
g á n a k azt a ké t előnyt , a melylyel mos t — el-
t ek in tve n é m i k ivé te lek tő l — csak a b a p t i z m u s 
r e n d e l k e z i k h a z á n k b a n . I l ive ink ö n t u d a t o s a b b a k 
lesznek s h a t á r o z o t t fe le le teke t t u d n a k adn i a 
ke re sz tyén e g y h á z b a való be í épésöke t s a Krisz-
t u s b a n ve te t t h i t öke t i l letőleg. A más ik e lőny 
az lesz, hogy a n é h a nagyon is nagy és nagyon 
is n e h é z k e s egyházak m o z g a t á s á r a ot t lesz a 
le lkész mel le t t egy egyértelmű s nagy buzgóságú 
kis csapat, a mely t e r m é s z e t e s e n n ö v e k e d v e szám-
ban is, h i tben is, b u z g ó s á g b a n is : a l k a l m a s lehe t 
egyház i é l e t ünk te l jes r e g e n e r á l á s á r a . 

V a j h a minél többen m e g é r t e n é k cé lza ta imat 
s a ké t ségk ívü l sok he lyü t t meg levő jó indula t , 
n e m e s igyekeze t v a l a h á r a t e t t ekben is nyilvá-
n u l n a ! 

Szabó Aladár. 

A horvát-szlavonországi prot, egyházak 
kérdéséhez. 

IV. 
Az evang. és ev. ref. hívek száma. — A horvát kormány a protes-
tánsok érdekében új törvényjavaslatot készít 1873-ban. — Az 1874-ki 
iskolatörvény. — Szász Károly felterjesztése. — Az evang. egyház 

gyűlései. 

Mielőtt tovább haladnánk, jegyezzük fel azt az ör-
vendetes tényt, hogy Horvát-Szlavónországban, különösen 
a pátens óta, a protestáns ev. hivek száma évről-évre 
szépen gyarapodott. 

Magyarország déli vidékén lakó magyarok, tótok és 
németek közül egész családok vándoroltak ki a Dráván 
túli részekre könnyebb megélhetés céljából. Talán nyelvi 
különbség okozta, hogy az ev. ref. hivek kevesebb szám-
ban mentek oda, mint az ágostai evangélikusok. 

Tudjuk, hogy 1848 előtt csak az úgynevezett horvát 
határőrvidéken volt néhány prot. egyház; de a császári 
pátens és az alkotmányos viszonyok folytán javult hely-
zet, a katonai határőrvidék polgárosítása, a közjogi viszo-
nyok rendezése bátorítólag hatott a vallásukhoz ragasz-
kodó protestánsokra, úgy hogy új meg új kivándorlások 
következtében már ezelőtt tíz évvel az ev. ref. gyüleke-
zetek száma ötre, az evangélikusoké pedig 12 anyaegyházra 
és 38 leányegyházra szaporodott. Azóta az ev. reformá-
tusok három missziói központot, az evangélikusok még 

több filiát alapítottak. Közigazgatás tekintetében amazok 
részint az alsó-baranvai, részint a somogyi; emezek ismét 
a somogyi és a bács-szerémi esperességekhez tartoznak. 
Amazoknak lélekszáma 7—8 ezerre; emezeké pedig 25 ezerre 
növekedett. Oly szám, mely nemcsak megérdemli, hanem 
meg is követelheti, hogy lelki üdvéről és evangeliumszerű 
neveléséről kellőleg gondoskodva legyen. 

Az ev. ref. gyülekezeteknél a szegénységen kívül 
alig van más baj. De az evangélikusoknál láthatólag hiány-
zik az összetartó lélek, mely vezetné és támogatná őket, 
hiányzik a szeretetnek azon mértéke, mely szükséges arra, 
hogy a hitrokonok őszinte bizalommal összesimuljanak. 

Hogy a horvát viszonyok a múltban sem voltak 
kedvezőek a protestánsokra nézve, azt a fentebbi törté-
nelmi adatok eléggé bizonyítják. Hogy miként alakulnak 
e viszonyok újabban, azt a horvát törvényhozásnak azon 
része mutatja, mely az egyház és iskola ügyeire vonat-
kozik. Ezt vizsgálva, nem mondhatjuk, hogy a horvát 
törvényhozás ellenséges indulatot tanúsítana híveink iránt. 

A horvát kormány, úgy látszik, a protestánsokra 
nézve nem tartotta kielégítőnek az 1867-iki megoldást. 
A császári pátenst újabb törvény által akarta feleslegessé 
tenni; minél fogva 1873-ban — legfelsőbb helyről nyert 
előleges jóváhagyás folytán — új törvényjavaslatot ké-
szített, melynek célja az volt, hogy a protestánsoknak 
államjogi állása és belkormányzata rendeztessék. Ezen 
törvényjavaslat szerint mind a két hitv. protestánsok, úgy 
vallásuk szabad gyakorlata, valamint polgári és politikai 
jogaik tekintetében is, a Horvát-Szlavónországban törvénye-
sen elismert más vallásfelekezetekkel egyenjogúaknak je-
lentetnek ki, minden ezzel ellenkező régibb törvények el-
törültetnek. A felügyeleti jog szabályoztatik. 

Fájdalom, ez a törvényjavaslat akkor nem került 
tárgyalás alá; de az országos levéltárban megolvasható. 
Egy év múlva azonban elkészült az iskolai törvény, mely 
elég szabadelvűnek mondható. 

Ez a törvény nem tiltja el a felekezeti iskolák állí-
tását, de mégis olyan feltételeket szab, melyek sok tekin-
tetben megnehezítik azoknak fentartását. E törvény szerint 
a népiskolák nyilvánosak és magánjellegűek. Nyilvánosak 
azok, melyek részben vagy egészen az állam vagy község 
költségén épültek. A más költségével épített iskolák mind, 
tehát a felekezetiek is, magánjellegűek; de azért ezek is 
lehetnek nyilvánosak, ha külső és belső szervezetükre nézve 
a törvény követelményeinek megfelelnek. Ha valamely — 
különféle hitfelekezetö — községben már külön fennálló 
hitfelekezeti iskolák vannak, ott azok az illetők megegye-
zése folytán egyesülhetnek s egy közös nyilvános iskolát 
tarthatnak. Vegyes felekezetű gyermekek iskolájában a 
tanító azon hitvallású tartozik lenni, melyen a gyermekek 
nagyobb része van. 

Előadási nyelv a népiskolában a horvát. De azon 
nyilvános népiskolákban, melyeket más nemzetiségű, pél-
dául magyar, tót, német felekezetek emelnek és tartanak 
fenn, az anyanyelv meghagyatik előadási nyelvül. Termé-
szetes, hogy a horvát nyelv, mint kötelező tantárgy, ezek 
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ben is tanítandó. Nem áll tehát az, hogy a magyar nyelv 
egészen ki volna zárva a horvát iskolákból. A törvény 
ezt nem zárja ki; csak azt követeli, hogy ha már vala-
mely községben a horvát nyelv elég előmenetelt tett, a 
horvát nyelv legyen az előadás nyelve és az anyanyelv 
pedig rendes tantárgy. 

Az előadandó tantárgyakat és a használandó tan-
könyveket a kormány határozza meg; de a hitfelekezetek-
nek megengedi, hogy saját hatóságuk előterjesztése folytán 
használhassák tankönyveiket, természetesen a kormány 
ellenőrzése alatt. 

A tantárgyak körülbelül azok, melyek minálunk; az 
elérendő fokot a kormány határozza meg; s e tekintetben 
a magánjellegű iskolák sem tehetnek kivételt. 

A magánjellegű iskoláktól megkövetelik, hogy azok 
az egészség követelményeinek megfelelő módon legyenek 
építve és berendezve. Magánjellegű iskolák látogatói és 
alapítói tartoznak bejelenteni azon hitfelekezetet, melynek 
érdekében az intézetet felállítani óhajtják, s engedély nél-
kül nem szabad nekik más felekezetű tanulót befogadni. 
A tantervben és a tanító személyében történő minden 
változás a megyei tanfelügyelő útján az országos kormány-
hoz terjesztendő fel. 

A magánjellegű népiskolák a kormány által nyilvá-
nosokká tehetők, ha legalább három év lefolyása alatt 
kitűnő sikerrel elérték azon tanítási célt, mely törvényileg 
előszabatott. 

Sok félreértésre és zaklatásra adott alkalmat a tör-
vénynek azon intézkedése, mely szerint a szülék, kik ma-
gánjellegű iskolába járatják gyermekeiket, ez által nincsenek 
feloldva azon áldozattól, melylyel a nyilvános iskolához 
tartoznak járulni. A protestáns iskolák privát jellegűek 
lévén, a szülők ezen iskolák fentartásán kívül kénytelenek 
a községi és állami iskolák fentartásának terhét is viselni, 
sőt fogyasztási adójukat is erre fordítja a kormány. Ez a 
körülmény sok helyen arra kényszerítette a protestáns 
gyülekezeteket, hogy iskoláikat átadjak a kormánynak, 
szegénységük miatt, csupa költségkimélésből. 

A tanítók alkalmazásánál is előfordulnak némi nehéz-
ségek, ámbár a törvény az osztrák-magyar monarchia bár-
mely nyilvános tanítóképezdéjének bizonyítványát elfogadja. 
A kormánynak joga van minden idegen képesítésű tanítótól 
megkövetelni a horvát nyelv bírását; sőt azt is, hogy az 
illető község nyelvét is bírja, melyben alkalmaztatni kiván. 
E tekintetben nehéz helyzetük van az ev. ref. magyar 
tanítóknak, a kik a magyar nyelven kívül semmiféle más 
nyelvet nem ismernek, s magyarhoni hitfeleik mégis sok-
szor horvátosítással vádolták őket. Az ágostai ev. tanítók 
e tekintetben szerencsésebbek, jólehet a szlavizálási vádak-
tól ők sem mentek. Helyzetük körülbelül az, a mi Magyar-
országon azon tót tanítóké, a kik nem tudnak tökéletesen 
magyarul. A tanfelügyelő kedélyhangulata szerint vagy meg-
mosolyogja, vagy megzaklatja őket. 

E szerint kell megítélnünk azon panaszokat, melyek 
gyakran emeltetnek a horvát tanfelügyelők és orsz. kor-
mány ellen. Az alsó-baranyabácsi ev. ref. egyházmegye 

egészen helyesen fogta fel a helyzetet, midőn némely hor-
vátországi tanítóinak azon panaszára, hogy őket a horvát 
nyelv tanítására szorítják, ezt határozta: »A horvát nyelv 
tanítása iránt ottani országos törvény intézkedvén, az 
egyházmegye a törvénynyel ellentétes határozat-hozatalra 
magát jogosítva nem érzi és utasítja az illető tanítókat, 
hogy az országos törvényhez alkalmazkodjanak és a hor-
vát nyelvet a szükséghez képest elsajátítani igyekezzenek*. 
Ezt követeljük mi is a magyar nyelvet illetőleg azoktól, 
a kik Magyarországon viselik a tanítói hivatalt. 

Az ev. ref. testvéreknél különben azon dicséretes 
eljárás dívik, hogy a horvát-szlavon tartomány területén 
levő gyülekezeteiknek baját nem igen szellőztetik kerületi 
közgyűléseiken; hanem közigazgatási úton intézkednek az 
illető esperesek és azoknak püspökei. Ott nem keresnek 
nemzetiségi velleitásokat, hanem kizárólag híveiknek lelki 
üdvéről gondoskodnak. 

Szász Károly dunamelléki ev. ref. püspök, mikor 
tudomására jött, hogy Szlavóniában a ref. iskolák veszély-
ben forognak, személyesen leutazott a helyszínére és a 
tapasztaltakhoz képest azonnal intézkedett. Nem várta be 
a hazafias gyűlési szónoklatokat, hanem egy külön emlék-
irattal egyenesen a horvát bánhoz fordult abbeli pana-
szával, hogy a szlavóniai ev. ref. iskolák az egyház tes-
tétől elszakíttatván, községiekké változtattak: még pedig 
az illető lelkeszek és presbyteriumok meglepetésével és a 
magyarhoni egyházi főhatóság kikerülésével. 

Hasonló emlékiratot intézett Szász Károly, minden 
gyűlésezés nélkül, a magyar miniszterelnökhöz is, kérve 
őt, hogy a fenforgó nehézségek elhárításában segítségére 
legyen. Tevékeny hitbuzgalmánál fogva 1885. év őszén, 
mikor ő felsége Pozsegában járt, Szász — mint a horvát-
szlavón ref. egyházak püspöke — ezen egyházaknak hó-
dolatát is bemutatta; ez által is fényes tanúbizonyságát 
adván annak, hogy híveinek valódi lelki atyja. 

Fáradozásának volt is annyi eredménye, hogy a 
tárgyalások a két kormány között megindíttattak és a 
horvát törvényhatósági tisztviselők tényleg előzékenyeb-
bekké lettek az ev. ref. hívek iránt. 

Az a kérdés, hogy a horvát-szlavón ev. ref. hívek 
minő viszonyban legyenek a magyarhoni ref. egyházhoz ? 
vagy hogy miképen kormányoztassanak ? tudomásom sze-
rint soha gyűlés vagy tanácskozás tárgya nem volt. A 
dolog természete és a hitrokoni szeretet biztos kalauzul 
szolgált úgy az illető lelkészeknek, mint a főhatóságaik-
nak is. 

Nem így fejlődtek a dolgok az ágostai evangéliku-
soknál. Ott minden izgalomra alkalmas kérdés a kerületi 
és egyetemes gyűlés elé vitetik, a hol a kérdés veleje 
vagy a szónoklatok tömkelegében, vagy az elodázás pos-
ványában vész el. Ezen eljárás mellett odáig haladtunk, 
hogy voltaképen senkisem felelős a mulasztásokért, mert 
a felelősségre nem vonható gyűlések intézkednek, sokszor 
— fájdalom — épen nem egyházi érdekek szerint. Innét 
érthető azon sajnos tény, hogy harminc év óta a horvát-
szlavón ev. egyházak ügye egy lépéssel sem vitetett előre; 



ellenben hozatott annyi ellentétes határozat és tartatott 
annyi hazafias szónoklat, hogy — ha ezekre kellene tá-
maszkodni — az illető egyházak már régen elpusztul-
tak volna. 

De hadd beszéljenek a tények. 
Zsilinszky Mihály, 

békési esperességi felügyelő. 

A papság társadalmi műveltsége. 
II. 

Az előző években a nyári idényben több ízben tar-
tózkodtam Tátra-Füreden s ott is tapasztaltam, hogy míg az 
ott néha tartózkodó prot. és pedig jobb módú prot. papok 
mindenféle úri társaságoktól visszahúzódtak, addig majd 
minden plebánus úgyszólva minden előkelő társaságban 
brillírozott s ennek folytán ezen oly sok úri család által 
látogatott luxus-fürdőben tekintély és tisztelet környezte 
őket. Azt meg nem szükséges fejtegetnem, hogy a római 
kathol. magasabb klérus tagjai közül egy Schlaucb, Bende, 
Dessewffy stb. püspökök az ő magasabb társadalmi művelt-
ségűk által mennyire hódítanak még protestáns körökben 
is. Ezt tapasztalatból mondhatom. Tátra-Füreden ezelőtt 
hét évvel egy izben Losonci Szíjgyártó N. kir. tanácsossal, 
egy kálvinista úrral sétálván, sétaközben Sclauch L. nagy-
váradi püspök úrral találkozánk. Én ez alkalommal be-
mutattam Sch. püspök úrnak Szíjgyártó urat, ki negyed órai 
együttes társalgásunk s elválásunk után ekkép kiáltott fel: 
no, uramöcsém, ez a Schlauch isteni egy ember! Ekkép 
kiáltott volna fel Sz. uram bátyám valószínűleg az esetben 
is, ha valamikor többek közt Mihajlovics zágrábi érsek, 
Bende és Dessewffy püspökkel érintkezett volna! 

Legtöbb római kath. lelkész azonban nemcsak jó 
modor által fénylik, hanem rendesen igen tisztes öltözék 
által is; s noha igaz az, hogy az égben külső ruházatra 
semmit sem adnak, hanem csak a belső lelki ruházatra; 
de a földön a ruházat is tekintetbe jő. Nem az égben 
lakozunk, hanem a földön, földi emberek között, a kik 
a tisztes és tiszta öltözetre sokat adnak, mind az úri osz-
tályban, mind a köznép körében, megkívánják és méltán, 
hogy lelki atyjok tisztességes ruházatban járjon és szé-
gyenlik magokat, ha papjok ütött-kopott ruhában vagy pláne 
falusi suszter mód szerint öltözködik. A tisztességes és 
elegáns öltözék is emeli tehát némileg a lelkésznek tekin-
télyét, s ki hinné, hogy még az úgynevezett köcsög-kalap 
is. Néhai Ács Gedeon, ez a nagytudományú s világlátott 
ember egyszer egy papi társaságban elmondta, hogy mi-
dőn ő még mint laskói pap többnyire alacsony kalapban 
tette napi sétáit, az ily sétái alkalmával hívei csak immel-
ámmal köszöntötték, ha azonban némely nap, leginkább 
pedig vasárnap cilindert tett fejére sétája alkalmával, 
ilyenkor a község lakosai sokkal nagyobb tisztességet mu-
tattak irányában. Én ezelőtt több évvel Budapesten az 
utcán egy református püspökkel találkoztam, a kin kurta 
kabát, s fején egy egyszerű sipka volt, no gondoltam ma-
gamban, ha a budapesti közönség tudná, hogy ez a velem 
sétáló és társalgó úr prot. püspök, lehet gondolni, milyen 
véleményt alkotna az illető püspök társadalmi esztétiká-
járól. Minden esetre hiba az, ha valaki a társadalmi illem 
követelményét fel sem véve, a külső ruházatra semmit 
sem ád, ha úgy öltözködik, hogy ruházata kirí a pap 
komoly és tisztes társadalmi állásából. 

Fontos dolog a hívekkel való társadalmi érintkezés 
is. A római kath. plebánusok, még a kevésbé jó fizetésüek 

is, rendesen megteszik azt, hogy évenként néhányszor, 
rendesen valamely ünnep alkalmával, asztalokhoz hívják 
a gyülekezetbeli honoraciorokat, sőt a más vallású urakat 
is. S már ily plebánusi trakták által is emelkedik a ple-
bánusoknak tekintélyök a honoracioroknál és dsentrinél, 
a mely az ilyen traktákra még igen sokat ád. Sőt hatása 
van ennek a népre is. Az olyan lelkész, a ki az úri elem 
által tiszteletben nem részesül és semmibe sem vétetik, 
rendesen a népből való hivei által sem részesül az őt 
illető tiszteletben. Ennélfogva legalább a jobbmódú vagyis 
a nagyobb prot. egyházakban működő papoknak is hiva-
tásuk lenne, minden évben valami ünnepnapon egy-két 
közebédre a községbeli honoraciorokat meghívni, vagy ha 
községeikben a honoraciorok nagy számmal lennének, ez 
esetben legalább az előbbkelőket. Vagy ha talán valamely 
jobbmódú prot. lelkész az ily táblaadásnak ellensége lenne, 
ez esetben legalább igyekezzék községében jótékonyság 
által fényleni, hogy legalább ezen erény által emelkedjék 
községében tisztelete és tekintélye. A protestáns papnak, 
kivált ha van egy kis módja is, nem szabad fösvénynek 
lenni, mert az ily fösvény pap a nagy közönség által 
rendesen a legkisebb mérvű tiszteletben sem részesül és 
a fösvény pap igaz lélekkel nem is prédikálhatja híveinek 
a felebaráti szeretetet, s a jótékonyság gyakorlását. 

A társadalmi műveltség előnyei és hasznai úgy-
szólván szemmel láthatók. A köztapasztalat bizonyítja, 
hogy azon papok, a kik kellő társadalmi rnűveltségök 
folytán nagyobb tekintélynek és tiszteletnek örvendenek, 
községeikben is rendesen több hasznos reformot és jóté-
konysági intézetet és műveket képesek kivívni, míg a kiket 
tekintély és tisztelet nem környez, azok semmiféle jóra-
való kezdeményezést nem képesek sikerre vezetni. A 
mindennapi tapasztalat azt is bizonyítja, hogy az oly lel-
kész, a kinek képessége és egyszersmind bátorsága van az 
úri szalonokban is fellépni és helyét megállani, egyszer-
smind nagy befolyást tud gyakorolni a nővilágra; a nő-
világ pedig mai napság fontos tényező, nagy hatalom a 
társadalomban. A társadalmilag műveltebb római papság 
e tekintetben is előnyben van a prot. lelkészek fölött. 
Pedig kivált ezután, a vallásszabadság és polgári házasság 
törvényeinek életbeléptetése után azé az egyházé lesz a 
jövő, a melyiknek papsága a családokra s ezek lelkére, 
a nőkre nagyobb vonzerőt tud gyakorolni. Ennek a ha-
tásnak egyik főtényezője pedig a társadalmi műveltség, 
a tapintatos modor, a kellemes megjelenés, a rokonszen-
ves érintkezés, a finom társalgás. 

Mind ezen körülmények együttesen arra intenek 
bennünket, hogy ne vessük meg. ne kicsinyeljük a fino-
mabb társadalmi műveltséget. Erős meggyőződésem, hogy 
ha a protestáns lelkész tudományosságával és hitbuzgalmá-
val kellő társadalmi műveltséget párosít, akkor valóságos 
apostol gyanánt fog községében működhetni. Épen azért 
nem tudok eléggé hangsúlyozni ebben a kérdésben két 
dolgot: 

Egyik a jövő papságára irányul s abban áll, hogy 
papnöveldéinket a társadalmi nevelés sikeresebb eszközöl-
hetése végett gyökeresen reformáljuk, internátusainkat ebben 
az irányban minél előbb alakítsuk át s a finomabb társa-
dalmi neveléshez szükséges anyagi és szellemi, dologi és 
személyi eszközökkel és feltételekkel még nagyobb áldo-
zatok árán is minél előbb fölszerelni siessünk. A. pap-
nevelésbe való befektetés a leggyümölcsözőbb, a legáldá-
sosabb befektetés, melynél nem szabad fösvénykedni. A 
jövőnek építünk ezzel biztos alapot, kiszámíthatlan haszonra 
és nagy áldásra. 

Másik a jelenlegi papságra vonatkozik s a következő 
kérésben nyilvánul: Ne rösteljük, ne sajnáljuk társadalmi 



műveltségűnk hézagait, hiányait, elméleti és gyakorlati 
úton pótolgatni. Tanulmányozzuk a finomabb társadalmi 
eletet, illemet és szokásokat, ne szégyeljünk »Finom Tár-
salgó «-fele könyveket is kezünkbe venni. Különösen pedig 
szoktassuk magunkat viseletben, szokásokban, társalgás-
ban és egész életmódunkban finomabb hanghoz és modor-
hoz. Szeressük és keressük a jobb társaságokat, ne huzód-
junk vissza az úri és művelt emberekkel való érintkezéstől, 
ne idegenkedjünk a szalontól és a parkettől. 

S ha az ily fellépés eleinte egy kissé nehezünkre esik 
is, azért nem kell megijedni s megretirálni, meggondolva, 
hogy minden kezdet nehéz, de a ki mer, az nyer! Csak 
egy-két ízben vegyen részt az ember az ily jobb társaság-
ban, azután mindjárt könnyebben megy. Erős akarattal 
minden kivívható. 

De persze, mentségére szolgál a prot. papságnak sok 
tekintetben azon balkörülmény, hogy tán több mint fele-
részének igen csekély a jövedelme, s ennélfogva igen sokan 
anyagi szegénységgel is küzdenek: s a csekély jövedelmű, 
sok gyermekkel megáldott s így szegénységgel küzdő pap-
nak sem kedve, sem módja nincs a jobb társaságokat, még 
kevésbé az úri szalonokat felkeresni s a finomabb modort 
elsajátítani. E mellett nagyon sok lelkész kénytelen egész 
életén át szegénysége mellett valami eldugott kis község-
ben paposkodni, a hol tán soha alkalom sem nyílik mű-
veltebb társaságokban részt vehetni. Az ily elrejtett kis 
községben működő szegény lelkészek fogyatékosabb tár-
sadalmi műveltsége menthető és elnézhető. De az oly lel-
készek, a kik műveltebb közönséggel bíró kisebb-nagyobb 
községekben és városokban lelkészkednek. s a kiknek ele-
gendő jövedelmük mellett alkalmuk és módjok van előkelő 
művelt társaságokban részt venni: az ily lelkészek az ő 
társadalmi müvelfségök fogyatékosságát kipótolni saját 
egyéni és egyházi reputációjok érdekében egyaránt kö-
telesek. 

Azzal végzem fejtegetéseimet, a mit e cikk textusául 
írhattam volna, hogy a jelen és jövendő papság társa-
dalmi műveltségét emelni igen fontos és korszerű feladata 
közegyházunknak! 

Kármán József. 

I S K O L A Ü G Y . 

A lelkész-tanítóságok ügyében a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztertől." 

60.658/1894. 

Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 

Egy negyed század telt le azóta, hogy életbelépett 
a népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIIJ. t.-cikk, 
melynek 11. és 133. szakaszai a hitfelekezeti népiskolák-
nál alkalmazott tanítóktól is megkívánják a törvényes 
képesítettséget. 

Hivatalos adatok sajnosan bizonyítják, hogy az egyes 
hitfelekezetek népiskolai tanítói között még mindig nagyobb 
számmal vannak nem képesített egyének alkalmazva, hogy-
sem e körülményt hallgatással mellőzni lehetne, hogysem 

* Erre a nagyfontosságú miniszteri intézkedésre különösen 
felhívjak az érdekelt lelkésztanítóságok és gvülekezelek figyelmét. 

Szerkesztő. 

e körülmény az ország közmívelődési érdekeire káros 
hatást ne gyakorolna. 

A most érintett állapot évről-évre javul ugyan, de 
igen csekély mértékben, már pedig úgy népoktatási, mint 
általános kulturai, sőt még hitfelekezeti szempontból is 
fölötte kívánatos, hogy a javulás mind nagyobb arányokat 
öltsön, vagyis kellőleg képesített tanítók az eddiginél na-
gyobb arányban nyerjenek a népiskoláknál alkalmazást. 

Annak, hogy eddig aránylag nagy számban alkal-
maztattak képesítetlen tanítók, egyik és pedig főindoka 
abban volt keresendő, hogy a tanítói javadalmaknak sok 
helyen csekély volta miatt az országos tanítói nagy szük-
séglethez képest kevesen igyekeztek az oklevél megszer-
zése mellett a tanítói pályán keresni boldogulásukat. 

Az 1893. évi XXVI. t.-cikk életbeléptetése által azon-
ban e nehézség el van hárítva, a mennyiben az egyházi 
főhatóság kívánságára az elemi népiskolai tanítói java-
dalom 400 frt törzsfizetésre s az öt ízben való ötödéves 
korpótlékokkal együtt 650 frt nyugdíjba beszámítandó 
összegre emelhető fel államsegély útján, a mi bizonynyal 
nagyobb vonzerőt fog a tanítói pályának kölcsönözni, 
mint a minővel eddig bírt. 

Mindezeknél fogva indíttatva érzem tehát magamat, 
azon tiszteletteljes kéréssel fordulni a főtiszt, főhatósághoz, 
méltóztassék a jelzett fontos közérdek előmozdítása cél-
jából hathatósan támogatni a kormány törekvéseit. 

Különösen arra van szerencsém tisztelettel felkérni 
a főtiszt, főhatóságot, méltóztassék saját hatáskörében intéz-
kedni és odahatni, hogy a főhatósága alá tartozó és más 
tanító- és tanítónőképző intézetben a saját egyházához 
tartozó s megfelelő előképzettséggel bíró ifjak a jövő 
tanévtől kezdve a férhelvek teljes felhasználása mellett 
lehetőleg minél nagyobb számban felvételt keressenek, 
illetőleg találjanak. 

Ily módon a képesítetlen tanítók száma már a közel 
jövőben remélhetőleg jelentékeny mértékben alább szál-
lítható lesz. 

Ugyanezen célból a magam részéről szintén arra 
törekszem, hogy fokozatosan tijabb állami tanítóképző 
intézetek felállítása által segítsek a bajon. 

Népoktatási viszonyainknak rendezésre váró kérdé-
seihez tartozik azon állapot is, mely az 1868. évi nép-
oktatási törvény 141. §-ától eltérőleg fejlődött ki. 

Ugyanis az 1868-ki törvényhozás a most idézett 
törvényszakasz által azt, hogy »a tanító semminemű hiva-
talt a tanítóság mellett nem viselhet«, annak tudatában 
mondotta ki. hogy a tanító kizárólagosan az iskola fel-
adatainak éljen. 

Kitetszik ez az idézett törvényszakasz második be-
kezdéséből is, mely a tanítónak mellékfoglalkozásképen 
is csak olyan teendőket enged meg, melyek helyben és 
a tanórákon kívül végezhetők. 

A népoktatási törvény 141. §-ának utolsó bekez-
dése még annyit enged meg, hogy a felekezeti iskolai 
tanítók az isteni tiszteleten és temetkezéseken segédkez-
hetnek. 



Az idézett törvényszakasznak ezen most idézett be-
kezdését több, különösen az ev. ref. és ág. evang. s az 
unitárius hitfelekezetek körében úgy értelmezték, hogyha 
papok vagy papjelöltek alkalmaztatnak iskolatanítókul, 
úgy ezek a lelkészi teendőkben is, pl. prédikációk tartá-
sában, temetéseknél stb. eljárhatnak s így a lelkész mel-
lett segédlelkészi teendőket is végezhetnek. 

Ugyancsak számos szegényebb hitközségben, külö-
nösen a gör.-kath., gör.-kel., az ev. ref. és az ág. evang. 
s az unitárius hitfelekezeteknél előfordul, hogy a rendes 
lelkész tölti be teljesen a tanítói tisztet is, azaz a lelkészi 
és tanítói állomás egyesíttetik. 

Ezek a szegényebb községek csak a papi és tanítói 
állomás ily halmozása mellett képesek iskolafentartói 
feladatukat betölteni. 

E két irányú tényleges állapot az, mely a törvény 
teljes végrehajtásának útjában áll. Semmi esetre sem sza-
bad elzárkózni az iskola s a népoktatás nagy érdekei 
elől, melyekért maga a törvény alkottatott. Az pedig két-
ségtelen, hogy nagyobb bajjal állanánk szemben, ha a 
pap-tanítók, vagy segécllelkész-tanítók mereven eltiltatná-
nak a tanítástól és iskolától, mivel egy bizonyos ideig 
legalább nem volna kikkel pótolni őket; a szóban levő 
iskolák üresen maradnának, az amúgy is több mint fél 
millióra menő iskolázatlan tankötelesek száma csökkenés 
helyett újabb tömegekkel gyarapodnék, mely anti-kulturalis 
állapot előidézése nem állhat a kormány szándékában. 

Ezért hivatalbeli elődeim eddig is kivételesen az 
összeférhetlenségnek az életben ki nem vihető, de a kul-
turális érdekeket is gyakran kockáztató szabályától kény-
telenek voltak eltérni és az állomáshalmozás ellen kiadott 
általános rendeletet a tényleges viszonyok csaknem ered-
ménytelenné tették. 

Nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy az isko-
láktól eltiltandott pap és segédlelkész tanítókat kizárólag 
okleveles tanítókkal pótolhassuk, mivel a majdnem 3000-re 
menő képesítetten tanítón kívül még mintegy 8000 okle-
veles tanítóra van szükség (vagyis ennyi tanító hiányzik 
még) az országban, kiknek képzése és képesítése felől 
még csak azután lehet és kell gondoskodnunk. 

Ezen kényszerhelyzetből kifolyólag szándékom álta-
lános intézkedéssel megnyugtatni a felekezeteket, hogy ott, 
a hol a papi, illetve segédlelkészi és másfelől a tanítói 
állomások egyesítve vannak, a jelenlegi állapotot, hacsak 
különös ok fenn nem forog, kény szerit öleg megváltoztatni 
nem fogom. 

Ámbár ma is legnagyobb részben nyilvántartásban 
vannak azok a kitközségek, melyekben a jelzett állomás-
halmozás mindegyikének külön megvizsgálását föntartottam 
magamnak, szükséges, hogy azok a hitközségek, a hol a 
tanítói állomás jelenleg egyesítve van a papi állással, vagy 
a hol a tanító segédlelkészi teendőket is végez, pontosan 
össszeirassanak és különösen kitüntetve legyen, hogy a 
tanítókul alkalmazott papok vagy papjelöltek bírnak-e 
tanítói oklevéllel, a magyar nyelvet sikerrel tanítani ké-
pesek-e stb. E végből utasítottam egyidejűleg a tanfel-

ügyelőket, hogy az összeírást haladék nélkül eszközöljék 
s mihelyt az adatok kezem között lesznek, a föntebb 
érintett értelemben utasításomat közölni fogom az érdekelt 
egyházi főhatóságokkal is. Addig is intézkedtem, hogy a 
föntebb érintett állomás-halmozás eseteiben a papok, ille-
tőleg segédlelkészek ne zavartassanak tanítói müködésökben. 

Különös hangsúlylyal kell azonban kérnem a főtisz-
teletű főhatóságot, méltóztassék a Fötiszteletü Főhatóság is 
saját hatáskörében közrehatni, hogy a paptanűói, illetőleg 
segédlelkész-tanitói állomások ezentúl alkalomszerüleg és 
fokozatosan az 1893. évi XXVI. t.-cikk nyújtotta kedvezmé-
nyek igénybe vételével külön okleveles tanítókkal töltes-
senek be. 

Budapest, 1895. évi február hó 12-én. 
Dr. W/assecs Gyula. ' 

T Á R C A . 

Augustinus befolyása a tanfejlődésre. 
5. Az adoptianus vita. G-ottschalk, Radbertus. Berengar. 

Transsubstantiatio. A bűnbánati intézmény. 

Augustinus istenfogalmának megfelelően és hogy 
Krisztus történeti személyét a hívőhöz közelebb hozza, 
azt tanította, hogy a Fiú az ember Jézust kiválasztotta, 
vele egy személyt alkotott, tehát az embert Istenfiúságába 
úgy emelte föl. Elipandus, toledoi püspök, ismételte e tant. 
hogy — a két természet egységének sérelme nélkül — 
Krisztus emberi természete szerint csak adoptivus fia 
Istennek, mint Isten természeténél fogva Isten fia, mint 
ember adoptio és kegyelem alapján. Azonban ez augus-
tinus felfogást ekkor (780 k.) kiszorította már a nyugaton 
is azon görög mystikus nézet, mely szerint az Ige oly szo-
ros lényegegységbe vette föl az embert, hogy ez is ép 
úgy Istennek fia. Az aacheni zsinaton (799) Alcuin, mivel 
Elipandus spanyol területen székelvén, hozzáférhetlen volt, 
ennek hitsorsosát, Félix püspököt elítéltette. A nyugat elfo-
gadta ama görög kryptomonophvsitismust, mely Krisztust, 
illetőleg az ember Jézust megközelíthetetlen, isteni magas-
ságra helyezte. 

Hatvan évvel később a toucyi zsinaton (860) Augus-
tinus praedestinatióját érte a frank egyház ítélete, miután 
már előbb tartományi egyházgyűlések (Mainzban 848 
Rabanus; Chierseyben 849 és 853 Hinkmar) elkárhoz-
tatták Gottschalk szerzetest, a ki Augustinus elrendelési 
tanát — és csak ezt — nagvobbára szószerint ismételte 
és Istennek részleges kegyelmi akaratából levonta a követ-
kezményt, hogy Krisztus nem halt meg minden emberért, 
hanem csak a kiválasztottakért. Gottschalk ellenei kettős 
praedestinatióval vádolták, csak egy praedestinatiót téte-
leztek, mely az üdvözülőkre vonatkozik és a toucyi 
zsinat kimondotta, hogy az ember szabad akaratát, mely 
a bűneset után nem veszett el teljesen, a kegyelem csak 
»gyógyítja«, hogy az Isten minden embert akar üdvözíteni 
és hogy Krisztus minden emberért halt meg. Az a két 
ellenséges tétel, mely Augustinusnál még együtt van: 
praedestinatio és sacramentalis egyház, e vitában kezd már 
szétválni és az egyház, mivel minden praedestinatio, a 
mely nem praescientia, veszélyezteti az egyházat, amazt 
ejtette el lassankint. De következetessége annál inkább 
esik nehezére, mennél nagyobb Augustinus tekintélye és 



mennél többet köszönhet neki maga is mint sacramentalis 
egyház. Az ellenmondást még nem keresi magában Augus-
tinusban s azért ennek terminológiáját megtartja, de semi-
pelagianus értelemmel tölti meg, a mint már Gergely tette. 
E vitában az Augustinus Gottschalkon a pseudo-augus-
tinus Gergely győzött. Az ő tendenciája győzött az úr-
vacsorában is. 

Augustinus szerint az úrvacsorának egyik jelentő-
sége, hogy áldozat, melyben az egyház mint Krisztus teste 
magát, tehát Krisztus testét mutatja be Istennek. Krisztus 
történeti testének jelentőségéről még mit sem tud, sőt 
épen az úrvacsoránál hangsúlyozta a spirituális kegyelem-
közlést. Gergely az úrvacsorának áldozati jelentőségét emelte 
ki mindenek előtt; az úrvacsorában folyton ismétlődik 
Krisztus áldozata, melynek bűntörlő hatalma a tisztító 
tűzben lévő lelkeknek is javára van. Az áldozatot realis-
tikusan gondolja, de nem tanítja még az elemek átválto-
zását. Azonban a kultuszban már kijelölte a későbbi dog-
mának helyét: a mise az isteni tisztelet fényes középpontja, 
liturgiái igéket a babonás nép már szószerint vette. Az 
adoptianus vitában az egyház megvonta a hívőtől Krisztus 
evangéliumszerű történeti személyét: Krisztus emberi ter-
mészete szerint is Isten fia, tehát teste sem oly anyagi 
mint a miénk, hanem pneumatikus. Ez a görög mystikus 
nézet volt azon híd, melyen Gergely realistikus felfogása 
a kultuszból átment a dogmatikába. Pascbasius Radbertus 
(831: De corpore et sanguine Domini) az első, a ki Augus-
tinus spirituális tanát ily irányban gyengíti. Az úrvacsora 
első sorban a hitnek eledele, de »nemcsak, mint némelyek 
akarják, a lélek tápláltatik ezen mysteriummal, mivel nem 
egy maga váltatik meg Krisztus halála által és üdvözít-
tetik, hanem a mi testünk is javíttatik, (reparatur) a hal-
hatatlanságra és romlatlanságra«. Az elemek a consecratio 
után belül átváltoznak Krisztus testévé (caro) és vérévé, 
»és pedig nem mássá, mint a mely született Máriától, 
szenvedett a keresztfán és föltámadott a sírból*. Ezt a 
csodát a megfoghatatlan Isten végzi, nem a pap, mert 
különben. »a mi absurdum, teremtőjének teremtője volna;« 
csak a hivők veszik Krisztus valóságos testét, a többiek 
pusztán a jeleket. Radbertus ellenfele, Ratrammus, nem 
akarta elismerni Krisztus történeti testének jelenvalósá-
gát ; szerinte csak Krisztus testének ereje van meg a 
szentségben láthatalanul, de nem tudta megmondani, hogy 
miben különbözik ezen erő magától a testtől. Radbertus 
tana. főleg a népnek, még is világosabb volt, mert követ-
kezetesebb. 

Még sikertelenebb volt két századdal későbben, mely 
alatt Radbertus tana a közhitben úgy változott, hogy a 
consecratio után Krisztus teste érzékileg van jelen és az 
élvezők e véres testet fogaikkal rágják Berengarnak tilta-
kozása ezen »esztelen babona« ellen. Szerinte (De sacra 
coena adv. Laufrancum 1973 k.) az elemek megmaradnak 
úgy mint voltak, változást csak annyiban idéz elő a con-
secratio, hogy az elemek láthatatlanul viszonyba lépnek 
a mennyei Krisztus testével, melyet a hivők lélekben vesz-
nek ugyanakkor, mikor a szentséget szájukkal veszik. Ezen 
Augustinuséval könnyen megegyeztethető tant elítélte a 
korszellem, el ennek theologusai, el a különben nem dog-
matikus pápa, VII. Gergely. Lanfranc azt állította, hogy 
Krisztus igaz testét veszik a bűnösök és méltatlanok is; 
a tudósok tovább fejtették az'átváltozás tanát, megtisztítva 
durva elemeitől és Augustinus kifejezéseihez simítva azt; 
a XII. század elején már használatos a tanssubstantiatio 
kitétel és az 1215. IV. lateranumi zsinat ünnepélyesen 
elfogadta. Ezen úrvacsorai tan csak annyiban függ össze 
Augustinusével, hogy ő is objectiv hatást tulajdonít a szent-
ségnek és incorporatiót tanít, de ellenkezőleg az embernek 

Krisztus testébe (egyház) való (lelki) oltását s nem Krisz-
tusnak számtalanszor ismétlődő megtestesülését; hogy Ő 
is áldozatnak mondja, melyben Krisztus testét, de csak a 
mennyiben ez az egyházzal azonos, Istennek bemutatja, 
nem pedig történeti testét: de azon hit, hogy amaz áldo-
zat másoknak, nevezetesen holtaknak is javára van, csak 
a Iranssubstantiatióban nyer dogmatikai jogosultságot. 

így vált az úrvacsora is olyan eszközzé,0^ melylyel 
az egyház bűnöket törölhetett, illetőleg a bűnnek bünteté-
sét megrövidíthette vagy egészen elfordíthatta. Mert a nyers 
népek nem annyira magát a bűnt gyűlölték, mint inkább 
féltek a haragos Isten sújtó kezétől, mely vagy e földön 
ér utói, vagy a tisztítótűzbe, sőt a kárhozatba taszít. Azért 
keresték az egyház közbenjárását és az kinált elégtétele-
ket, melyek a bűn különféle fokai szerint osztályoztattak. 
Ez a számító és kimérő bűnbánati intézmény volt az 
augustinismus legnagyobb ellensége, mert ez az elégtéte-
lekről táplált nézetből keletkezvén, viszont ápolta bennök 
és az érdemekben való hitet. Az egyháznak ezen intéz-
ménye gátolta Augustinus szellemének terjedését és be-
folyásolta a dogmatikát, mielőtt még a bűnbánat szent-
séggé vált. Ennek alapja is megvan Augustinus rendszerében, 
a mely szerint Krisztus kegyelme nemcsak a keresztség-
ben foglaltatik, hanem azontúl is bűntörlő hatalmú; és az 
érdemek tana is megvan, mert Isten az érdemek (noha 
Isten ajándékai) alapján ítél véglegesen. A különbség mégis 
óriási, mert Augustinusnál e tanoknak egészen más hát-
terük van. De az volt épen sorsa, hogy szavait megtar-
tották, tanát, a mennyiben nem szorosan egyházias, át-
hasonították s csak azt fejtették ki, mi rendszerében 
örökölt elem vagy engedmény volt. Ezt mutatja a scho-
lastika is. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

B E L F Ö L D . 

Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvai 
gyámintézet alapszabály tervezete. 

I FEJEZET. 

Általános határozatok. 

1. §. A magyarországi ref. egyetemes egyház 1891/93. 
évi országos zsinatának 421. szám alatt kelt végzése 
alapján, az evang. ref. hitvallású lelkészek, körlelkészek 
(misszionáriusok) és theol. tanárok özvegyeinek és árvái-
nak gyámolítására országos gyámintézet alapíttatik, mely-
ből az alábbi §-okban megállapított feltételek korlátai 
között az özvegyek állandó évjáradékban s az árvák ne-
veltetési, esetleg gyámolítási segélyben részesíttessenek; a 
befolyó évi jövedelmek egy részének folytonos tőkésítése 
által pedig oly alap létesíttetik, mely az országos gyám-
intézet állandó föntartását s fejlesztését biztosítsa. 

2. §. Az intézet címe: »Országos ev. ref. lelkészi 
özvegy-árvai gyárnintézet«. 

Székhelye: Budapest. 
3. §. Kötelezett tagjai: 
A magyar korona területén — vagy bár azon kívül — 

jelenleg működő vagy ezután szolgálatba lépő rendes lel-
készek és állandóan alkalmazott, vagy alkalmazandó kör-
lelkészek (misszionáriusok), kik a magyarországi ev. ref. 
egyház főhatósága alatt működnek. 



Tagjai lehetnek ezen gyámintézetnek a theologiai 
rendes tanárok is, ha a jelen szabályzatban az egyes lel-
készekre megállapított feltételeket vagy ők maguk, vagy 
a tanintézetet fentartó testület vagy pártfogóság ép oly 
mértékben teljesítik. 

4. §. A 3. §-ban megnevezett, esetleg jövőben szer-
vezendő hason minőségű állomásokon alkalmazandó lel-
készek és misszionáriusok is. tekintet nélkül nős vagy 
nőtlen állapotukra, a gyámintézet tagjai sorába belépni 
kötelesek lesznek. 

5. §. Segélyezésre igényt nem tarthat azon lelkészi 
özvegy, vagy árva, kinek néhai térje, illetve atyja, állá-
sáról önként lemondott, vagy állásából egyházi bíróság 
jogerős ítéletével elmozdíttatott. 

6. §. A gyámintézet tagjait képező lelkészek, kör-
lelkészek, illetve misszionáriusok, esetleg theol. tanárok 
özvegyei, a mennyiben néhai férjök öt beszámítható szol-
gálati évvel bírt, az egyenlőség és testvériség elvének 
megfelelően s tekintet nélkül az elhalt férj által élvezett 
fizetés mennyiségére: egy és ugyanazon összegű évjára-
dékban részesülnek. 

A lelkészi árvák azonban néhai atyjok szolgálati 
idejére való tekintet nélkül, tehát árvaságra jutásuk után 
azonnal — szintén egyenlő összegű neveltetési, esetleg 
gyámolítási segélyben részesíttetnek. 

Az öt (5) beszámítható szolgálati évvel nem bírt 
lelkészek özvegyei ugyan visszanyerik a néhai férjök, 
illetve atyjok által a gyámintézet pénztárába befizetett 
összes tagdíjakat és belépési járulékot időközi kamatok 
nélkül, de állandó segélyezésre igényt nem tarthatnak. 

Az oly lelkészi özvegyek azonban, kiknek az elhalt 
lelkész-férjtől származó kiskorú, s így rendszeres nevelési 
segélyben részesülő gyermekei vannak, ilynemű visszaté-
rítésre igénynyel nem bírnak. 

7. §. Beszámítható szolgálati időnek tekintetik az az 
időtartam, melyet a most élő papi egyének ezen szabály-
zat életbeléptetésétől, az ezután hivatalba lépők pedig 
állomásuk elfoglalásától kezdve Magyarország és társorszá-
gainak területén, vagy azon kívül létező vagy ezután szer-
vezendő s a magyar egyetemes ref. egyház főhatósága 
alá tartozó s tartozandó egyházközségekben,: mint rendes 
lelkészek, körlelkészek, vagy misszionáriusok szakadatlanul 
és egy folytában töltenek el. 

8. §. 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 segédlelkészi minőségben 

eltöltött katonai szolgálati idő. 
A meghatározott díjak azonban úgy a nyugalmazott 

mint felfüggesztett állapotban, nemkülönben a hadi szol-
gálat ideje alatt is, pontosan fizetendők. 

9. §. A 6. §. második bekezdése Szerint e^pdékes 
díjak visszafizetése, a haláleset bejelentése ütái> azonnal 
eszközlendő; az állandó segélyek és neveltetési, esetleg 
gyámolítási költségek azonban azon napot követő hó el-
sejétől folyósítandók és fizetendők ki, évnegyedi utólagos 
részletekben, melyen a jogcím azokra nézve beállott, s 
azon hónap végével szüntetendők meg, melyben jogcímük 
elenyészett. 

10. §. Az állandó segélyezésre és a befizetett járu-
lékok visszanyerésére jogosítottak ^igényök érvényesítését, 
jogcímök beálltától számítandó egy év alatt, illetékes egy-
házmegyei főhatóságuk útján kérelmezni kötelesek. Egy 
éven túl a befizetett járulékok visszanyerésére való igény 

egészen elenyészik; az állandó segélyezés pedig csak a 
kérelem beadását követő hónaptól kezdve jár. 

11. §. 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 15. és 16. §-ban meghatározott föltételek 
fennállását. 

12. §. Azon kérdés felett, hogy van-e folyamodó 
özvegynek vagy árvának állandó évjáradékra és nevelte-
tési, illetőleg gyámolítási segélyre igénye, a gyámintézeti 
alapot kezelő közalapi végrehajtó bizottság határoz. (Lásd 
26. §.) 

II. FEJEZET. 

Az özvegyek és árvák segélyezése. 

13. §. A 3. §-ban felsorolt lelkészek és theol. taná-
rok özvegyei, a mennyiben férjök legalább 5 beszámítható 
szolgálati évvel bírt, a férj elhalálozása után, állandó év-
járadékra tarthatnak igényt, az árvák neveltetési, esetleg 
gyámolítási segélye azonban elhalt atyjuk szolgálati ide-
jétől nem függ s így az öt évnél rövidebb szolgálati idő 
után is feltétlenül folyósíttatik. 

14. §. Az özvegyi évjáradék összege egyelőre évi 
250 írtban állapíttatik meg, mely összeg azonban a jelen 
szabályzat 34. §-ában jelzett revízió eredményéhez képest 
10 év múlva feljebb is emelhető. 

15. §. Az árvák részére folyósítandó neveltetési, 
esetleg gyámolítási segély összege, csak atyátlan árváknál 
minden egyes árvára külön-külön évi 50 írtban állapít-
tatik meg; a szülők nélküli árvák pedig szintén külön-
külön évi 75 frtot nyernek neveltetési segély címén. Ezen 
neveltetési, esetleg gyámolítási segély azonban csak 6—6 
árva részére folyósíttatik s így ennek összege teljes szü-
lőtlen árváknál az évi 450 frtot, atya nélküli árváknál 
pedig az évi 300 frtot, egy-egy családra nézve, felül nem 
haladhatja. 

16. §. Az évjáradék kiszolgáltatása megszűnik: 
ha az özvegy újból férjhez megy, vagy meghal; a 

temetési segély kiszolgáltatása pedig akkor, ha: 
1. a fi-árvák a 20. évet, a nő árvák pedig a 18. évet 

betöltötték, vagy ha házasságot kötöttek; azonban a testi 
vagy lelki fogyatkozás miatt teljesen keresetképtelen árvák, 
— ezen koron túl is — esetről-esetre meghatározandó 
gyámoltatási segélyben részesíthetők, 

2. ha Önmagukat fentartani képes állapotra jutnak, 
és végül, 

3. ha elhalnak. 
17. §. Az atya nélküli árvák, anyjok elhalálozása 

esetén a szülőtlen árvák magasabb neveltetési segélynek 
élvezetébe jutnak. 

18. §. Állandó gyámolításra azonban, a fentebb jelzett 
előfeltételek 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 kifogástalan életet folytat. 

Állandó segélyre pedig csak azon árvák bírnak igény-
jogosultsággal, kik az elhalt lelkész édes gyermekei. 

19. §. Az előbbiekben megkívánt általános kelléke-
ken kívül, az alábbi pontokban felsorolt esetekre még a 
következő rendelkezések állapíttatnak meg: 

a) Azon özvegyek, kik néhai férjökkel, ennek 60 éves 
kora után keltek egybe, állandó ellátásra igénynyel csak 
akkor bírnak, ha néhai férjökkel legalább öt évig éltek 
házasságban. Hasonló elbírálás alá esnek az ilyen házas-
ságból származott és árván maradt gyermekek is. 

0") 



b) Azon özvegy, ki néhai férjével nem élt együtt, 
vagy attól törvényesen elvált, a férj után semminemű 
segélyre nem tarthat igényt, a lelkész gyermekei azon-
ban, ha a feltételek különben megvannak, segélyre igény-
nyel bírnak és szülők nélküli árváknak tekintendők. 

c) Azon özvegy, ki erkölcstelen életet folytat, vagy 
valamely bűntett vagy vétség miatt a polgári biróság által 
elítéltetett, évjáradék iránti igényét nem érvényesítheti s 
a netán már megszerzett állandó segélyt elveszti, a lel-
késztől származott gyermekei azonban, ha a feltételek 
különben megvannak, segélyre igénynyel bírnak s szülők 
nélküli árváknak tekintendők. 

III. FEJEZET. 

A gyámalap és annak kezelése. 

20. §. Az országos ref. lelkészi özvegy-árvai gyám-
intézet alapja áll: 

1. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi fize-
tések 10%-ában megállapított belépési járulékból. 

2. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi fize-
tésök 21/2%~ál)an megállapított évi tagdíjjárulékból. 

3. Az országos ev. ref .közalap jövedelméből e célra 
tőkésített összegből, továbbá az országos ev. ref. közalap 
tőkéjéből adandó 100,000 forint tőkeösszegből, mely 25— 
25,000 frtos évi részletekben négy éven át tétetik folyóvá. 

4. Az országos ev. ref. közalap évi jövedelmének és 
pedig úgy az egyház-tagok évi járulékából, mint a meg-
levő tőke kamataiból befolyó jövedelemnek 10%-ából, a 
mennyiben ez évenkint 30.000 frt maximalis összegen túl 
nem megy. 

5. E célra teendő alapítványokból vagy egyszer-
smindenkori adományokból. 

21. §. Az előbbi szakasz 1. pontjában jelzett járu-
lékok a gyámintézetbe való belépést követő három éven 
át, évi egyenlő részletekben fizetendők be, illetékes úton 
az intézet pénztárába, míg a 2., 3. és 4. pont alatt fog-
lalt állandó évi járulékok minden év végére szolgálta-
tandók be. 

22. §. A leendő lelkészek fizetéskötelezettsége a szol-
gálatba lépéssel, a már szolgálatban levőkre nézve pedig 
a jelen szabályzat életbeléptetése idejével veszi kezdetét. 

23. §. A gyámintézet pénztárába beszolgáltatott já-
rulékok visszafizetésének a 6. §. 2-ik bekezdéséhen jelzett 
eseteken kivül helye nem lehet. 

24. §. A gyámintézet pénztárába évenként befolyó 
összes jövedelmek 10%-a az év végén rendesen tőkésí-
tendő, gyámintézeti tartalék-alap előállítása céljából és 
csak ezen felül fenmaradó 90% fordítható az esedé-
kessé válandó évjáradékok, nevelési, esetleg gyámolítási 
segély-igények kielégítésére és a szabályszerű díjvissza-
térítések fedezésére. 

25. §. A gyámintézet ügyeinek legfőbb intézése s a 
gyámintézeti alap és egyéb kezelési ügyek ellenőrzése az 
egyetemes Konvent hatáskörébe tartozik, mely az évi tag-
sági díjak s másnemű járulékok főösszegét megállapítja, 
a papi fizetéseknek 10 évről 10 évre eszközlendő revi-
siója folytán helyesbítteti s a végrehajtó bizottságnak az 
esedékessé vált évjáradékok és nevelési, illetőleg gyámo-
lítási segélyek kiszolgáltatására vonatkozó előterjesztései 
fölött véglegesen határoz. 

26. §. A gyámintézetet, mint az egyetemes egyház 
közvagyonát érdeklő minden ügyben való határozathoza-
tallal az országos közalapi végrehajtó bizottság bizatik 
meg, mely az esperesek által hozzá felterjesztett ügyekben 
határoz, illetve az állandó segélyek folyósítása s más 

fontosabb ügyek tekintetében egész évi működésének ki-
merítő ismertetésével kapcsolatban az egyetemes Konvent-
hez évenként előterjesztést intéz s javaslatokat tesz. 

27. §. Az országos közalapi végrehajtóbizottság, 
mely a megelőző szakaszban jelzett minőségében : »Az 
országos ref. lelkészi gyámintézet végrehajtó bizottsága« 
nevet viseli, saját rendes, vagy póttagjai közül egy általa 
alakítandó, három tagból álló állandó albizottság útján is 
intézheti az országos gyámintézet folyó ügyeit. 

28. §. A gyámintézet összes vagyonát egy központi 
jóhitelü pénzintézet takarékpénztári betétként kezeli. 

A gyámintézeti alapba beszolgáltatandó minden-
nemű járulékok, belépési díjak és adományok a gyám-
intézet vagyonát kezelő végrehajtó bizottsághoz küldendők, 
ez veszi át és nyugtázza az országos közalap évi járu-
lékát is a 21., illetőleg 31. §-okban meghatározott határ-
időkben. 

29. §. Ha a gyámalap növekedtével az ingatlanokba 
való befektetés célszerűnek mutatkoznék, a teendő intéz-
kedések iránt a végrehajtó bizottság a Konvent elé ily 
irányú javaslatokat terjeszthet. 

30. §. Az évjáradék. neveltetési, illetőleg gyámolí-
tási segély, tagdíjvisszatérítés s ezen szabályzat alapján 
támasztható egyéb igények érvényesítését célzó folya-
modványok az illetékes esperesi hivatalok útján s azok 
véleményes javaslatával ellátva, a megszabott határidő-
kön belül, a gyámintézet végrehajtó bizottságához nyúj-
tandók be, mely is a hatásköréhez tartozó ügyekben intéz-
kedik; a Konventnek fentartott ügyek elintézésére nézve 
pedig véleményes jelentését megteszi. 

31. §. A lelkészek által fizetendő évi járulékoknak, 
a lelkészek belépési járulékának a 21. §-ban jelzett idő-
ben leendő beszedésével s a gyámintézet vagyonát kezelő 
végrehajtó bizottsághoz évi részletekben való juttatásával 
az egyházmegyei esperesek bízatnak meg, kiknek e sza-
bályzat rendjén azon jog is megadatik, hogy az év végéig 
be nem folyt járulékok befizetésére nézve három hónapig 
terjedhető haladékot adhassanak 5% késedelmi kamatok 
fizetésének kötelezettsége mellett, s a mennyiben a járu-
lékok ezen idő alatt sem folynának be, a késedelmes lel-
készeken, vagy egyházakon e követeléseket egyházi köz-
igazgatási úton behajthassák. 

IV. FEJEZET. 

Átmeneti intézkedések. 

32. §. A jelen szabályzattal szervezett országos ref. 
lelkészi özvegy-árvai gyámintézet életbeléptetésétől kezdve 
választandó vagy kinevezendő lelkészek, körlelkészek, 
misszionáriusok, az illetékes egyházmegye hasoncélú inté-
zetébe is tetszés szerint beléphetnek. 

33. §. A jelen szabályzat életbeléptetése idején már 
alkalmazásban levő lelkészek, körlelkészek és misszio-
náriusok. eddigelé szerzett jogaik fentarthatása végett az 
egyházmegyei gyámintézetek kötelékében szintén megma-
radhatnak, s alapszabályszerűleg megállapított díjaikat pon-
tosan fizetvén, özvegyeik és árváik segélyezés iránti igé-
nyüket, tekintet nélkül az országos gyámintézettől nyer-
hető állandó segélyezésre, az egyházmegyei gyámintézettel 
szemben is akadálytalanul érvényesíthetik. 

34. §. .Jelen szabályzat az 1896. évi január hó 1-én 
lép életbe és 10 évenként revizio tárgyát képezi. 

A végrehajtás iránti intézkedések a konventi elnök 
ség útján teendők meg. 

Szász Domokos, 
erdélyi ev. ref. püspök, bizottsági elnök. 



I R O D A L O M . 
** »A magyar nemzet története* eímü tíz köte-

tes nagy munkából, mely az Atbenaeum kiadásában jelenik 
meg, (millenniumi kiadás) gyors egymásutánban megjelent 
a lá. és 15. füzet, melyekben Kuzsinszky Bálint folytatja 
érdekes tanulmányát. Magyarországnak a római uralom 
alatti történetéről, a második és harmadik században. Majd 
folytatólag a harmadik fejezetben a római tartományok 
kormányzását és a negyedik fejezetben a hadi viszonyo-
kat ismerteti, melynek folytatása a tizenhatodik füzetben 
lesz. A magyarországi gazdag római leletek pompás szöveg-
képekben vannak bemutatva, a Trajanus oszlopának világ-
hírű csoportozatát pedig a »Dák követek kegyelmet kérnek 
Trajanustól*, tizenötödik füzethez műmellékletképen csatol-
ták. Ezt a füzetet rendkívüli érdekessé teszi a becses 
erdélyi leletek sorában közölt viaszos tábla, a verespataki 
Szent-Katalin tárnából, mely szintén a nemzeti múzeum 
egyik legdrágább kincse. Ez az európai hirű »Kr. u. 162. 
évi október 20-án kelt adósságlevél«, mely a római jog-
nak egyik tekintélyes forrásadata. A tizenötödik füzetnek 
még egy kiváló becsű műmelléklete van, a bécsi képes 
krónikának 41. lapja, színes hasonmásban előállítva. A 
címkép Szent-István hadjáratát mutatja be Keán ellen. 
Szövegolvasás és fordítás is van csatolva a ritka szép 
kivitelű hasonmáshoz. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés 
negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 
7 frt 20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 

** A Szalay-Baróti-féle történelemnek most je-
lent meg a kilencedik füzete, mely a Könyves Kálmántól 
IV. Istvánig terjedő időszakot öleli fel. A derék munkát 
számos illusztráció díszíti. Külön műmelléklet kettő van 
benne. A pogány magyarok lázadása és a várkonyi talál-
kozás, mindkettő Geiger S. P. rajza után került. A szö-
vegbe nyomott illusztrációk a következők: Kálmán király 
ezüst pénze. Komnen János császár érme. II. István ezüst 
pénze. II. vagy Vak Béla pecsétje, Vak Béla pénze. Henrik 
osztrák őrgróf és bajor herceg pecsétje. III. Konrád német 
császár szobra, III. Konrád keresztes hada. VII. Lajos 
francia király keresztes hada. Keresztes vitéz a második 
keresztes háború idejéből. II. Géza király pecsétje. Mánuel 
császár pénze. Barbarossa Frigyes császár. II. Géza király 
ezüst pénze. IV. István király érme. Egy-egy füzet ára 
30 kr. Megrendelhető Wodianer F. és fiainál. Budapest, 
Andrássy-út, 21. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy illusztrált munkából, melyet a Wodia-
ner F. és fiai cég ad ki, most jelent meg a 31-ik füzet, 
a melyben Gracza György a bécsi októberi forradalmat 
s Latour hadügyminiszter felakasztását mondja el nagy 
élénkséggel, számos nálunk eddig ismeretlen adat felhasz-
nálásával. E füzet képei a következők: A debreceni ref. 
nagytemplom belseje. Ütközet Szikszónál 1848. dec. 28. 
Schlick táborából. A bábolnai csata 1848. dec. 28-án. 
Részlet a bábolnai csatából. Részlet a Szőregnél vívott 
csatából 1849. aug. 5-én. Részlet a moóri csatából 1848. 
december 30-án. A kassai ütközet. 1849. január 4-én. 
Lipótvár ostroma. A kápolnai csata térképe. A tarcali 
ütközet 1849. jan. 22-én. 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból. Benedek 
Elek e nagyszabású mesekönyvéből, egyszerre három fü-
zetet kaptunk, a 22—24-et, s így e rendkívül becses vál-
lalat már megtette fele útját. A népköltés igaz gyöngyeit 
tartalmazza e könyv, abban a művészi formában, melyet 
Benedek kiváló mesemondó talentuma adott nekik. Mesék, 

helyi és Krisztus-mondák váltakoznak az újabb füzetekben 
is, s a mesemondó elevensége nemhogy lankadna, de foly-
ton emelkedni látszik. A könyv egyik maradandó emléke 
lesz a millenniumnak s beláthatatlan időkig elsőrendű ter-
jesztője, ápolója a magyar nemzeti szellemnek és a jó 
magyar nyelvnek. Szülőknek és iskoláknak nem ajánl-
hatjuk eléggé a megszerzését. Az egyelőre öt kötetre 
(50 füzet) tervezett mű még mindig megrendelhető az 
első füzettől számítva a kiadó Athenaeumnál. Egy füzet 
ára 25 kr., 10 füzet 2 frt 50 kr. A már megjelent első 
és második kötet ára díszes kötésben, pompás illusztrá-
ciókkal, 3—3 frt. 

E G Y H Á Z . 

A lelkészi gyámintézet tervezetére vonatkozó-
lag a legelső észrevételt a következő figyelemre méltó 
sorokban kaptuk: Arra, hogy »a gyülekezetek semmit 
sem fizetnek*, legyen szabad rövidke megjegyzést tennem. 
Én ugyanis azt, hogy a gyülekezetek a gyámintézet alap-
jához semmit sem fizetnek, a lelkészi karra nézve káros 
nagylelkűsködésnek tartom. A lelkészi kar a helyett, hogy 
jogosan követelne, még jogáról is lemond. Mert ha mi 
lelkészek a tanítók és most már a tanárok részére, 
országos nyugdíjintézetükbe való belépésök alkalmával 
mindent elkövetünk, hogy egyházaink, a mint a törvény 
követeli, hozzájáruljanak az országos segélyalaphoz (a mi 
pedig népes gyülekezetben, hol 20, 25, 30 tanító és 10 
12 rendes tanár is van, tekintélyes összegre rúg csak 
évente is) talán megérdemelnénk mi lelkészek, kik egyhá-
zunkkal s gyülekezetünkkel mégis csak közelebbi s legszo-
rosabb összeköttetésben vagyunk, kik az egyházak szellemi 
és anyagi ügyeinek szenteljük önfeláldozólag életünket, 
hogy gyámintézetünkhöz a gyülekezetek is járulnának, ha 
nem évenként is, mint a tanítóknál és tanároknál, de bár 
egyszersmindenkorra és legalább a lelkészekre kiszabott 
10% -os belépési díj egy részével. A tanítók és tanárok özve-
gyeinek és árváinak van már és leend állami segélylvel 
szervezett országos gyámintézetök, de a református pap-
néknak és lelkészárváknak nincs még se menházuk, se 
árvaházuk, a hol ezek fejüket lehajthatnák. Ne tűrjük ezt 
tovább összetett s dugott kézzel (talán élhetetlenül is), 
hanem segítsünk magunkon és mieinken, így az Isten 
is megsegít! Nekem sem özvegyem, sem árvám nem 
marad segélyezendő. így nem önérdekből emelem fel igény-
telen szavamat. De sokszor fájt lelkem az eddig részünk-
ről tapasztalt közönyösség és élhetetlenség miatt. Most 
örülök, hogy felébredve káros letbargiánkból, teszünk már 
valamit, de örömöm csak úgy lenne teljes, ha egyházaink 
bevonásával fokoznánk s nagyobbítanánk a gyámintézeti 
alapot, hogy a legtöbbnyire minden segély, vagyon és 
néha legkisebb viskó nélkül maradó lelkész-özvegyek és 
árvák a kenyérkereső férj és atya halála után minél 
nagyobb segélyben részesülhetnének. Ezt a jóakaratú észre-
vételét ajánlja a konventi atyák és lelkésztársai megszív-
lelő figyelmébe Némó. 



A nagybecskereki ev. ref egyház állapotáról 
kinyomatott s hozzánk is beküldött Jelentésben örvendetes 
dolgokat olvasunk. A gyülekezetben évről-évre növekedik 
a hitbuzgóság és az áldozatkészség. A gyülekezetből már 
két biblia-árus és vallásos iratterjesztő került ki, névszerint 
Hevessi Ferenc, ki a missziótársulat és Hertelendi János, 
ki az angol biblia-társulat árusa és evangélistájaként mű-
ködik. Vívmány ez, mert eddig csak a baptisták közül 
akadlak kolportőrök, kik a biblia-árulás mellett, a hol tehet-
ték, baptista propagandát is űztek. A gyülekezet vallás-
erkölcsi életére, mint a Jelentésből látszik, Szalay József 
lelkipásztor kiváló gondot fordít. Isten igéjét a templomon 
kívül is hirdeti, magyarázza: vasárnap és csütörtökön estén-
ként biblia-magyarázati összejöveteleket tart. Lelkipásztor-
kodása, mint az általa szerkesztett »Keresztyén® cikkeiből 
is látható, egy kissé idegenszerű, mondhatnám methodis-
tás, de úgy látszik, nem sikertelen. Az ezredéves szeretet-
ház alapja is, lassan bár, de folyton növekedik. Az egyház 
anyagi állapota azonban még nem szilárdult meg eléggé. 

A Selmecbányái evang. nő'egyesület évek óta 
áldásos keresztyén munkát végez. Tagjainak száma 162, 
kicsiny, de lelkes csapat. Megtetszik működéséből! Segé-
lyezett a mult évben 21 özvegyet, nyolc árva fiút s há-
rom árva leányt, rendes havi adományokkal. S ezekre 
fordított készpénzben 848 frt és 7 krt. Rendkívüli segély-
ben részesített, részint évközben, részint a karácsonyfa 
gazdag adományaiban, 25 árvát s kilenc özvegyet s erre 
fordított 154 frtot, a ruhaneműek értéke pedig meghaladta 
ezt az összeget. Ezeken kívül iskoláztatott 16 szegény 
tankötelest. Filléreivel ott van az országos árvaházban s 
a »Jó szív« egyesület működésénél. Szegény segélytkérő 
egyházaktól, különösen elhagyott árváik javára, nem vonja 
meg támogató kezét. Évről-évre gazdagítva gazdagodott, 
adott neki az Űr előmenetelt, gyarapodást. Vagyona ez 
idő szerint 17,501 frt 20 kr. Múlt évi gyarapodás 694 frt 
68 kr. — A karácsonyfa alapja 723 frt. — Gyönyörű 
szeretetmunka ! Ha minden gyülekezetünkben volna ilyen! 

Népkönyvtárak Debrecenben. A kálvinista Róma 
fölismerve az idők kívánalmait, ismert áldozatkészségével 
létesítette kebelében az első népkönyvtárt, a mit ugyan már 
— a terjedő nazarénismus ellenében is — régen kellett 
volna. A népkönyvtár f. évi május 1-én nyilik meg s gon-
dozása Kanizsay Endre ev. ref. tanítóra van bízva. Rövid 
idő alatt egy második népkönyvtárt is óhajt a város fel-
állítani, melyre az alap már készen van. Reméljük, hogy 
a város körültekintő bölcsessége megtalálja az odaillő mű-
veket, gondoskodni fog jó vallásos olvasmányokról s többek 
között a Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványairól sem 
feledkezik meg! 

A monosokori beköszöntő ünnep. Monosokor 
leányegyház Felső-Baranyában egyszerű, de bensőségteljes 
ünnepet ült március 3-án. Ekkor köszönt be a kis gyü-
lekezetbe az újonnan választott előkönyörgő, BekÖ Gábor. 
Az ünnepségre a szomszédos községekből is számos ven-
dég átrándult, kik a helybeli hívekkel zsúfolásig megtöl-
tötték a kis templomot. Éneklés után Fehér Ambrus 
okorág-monosokori lelkész intézett rövid bemutató és 
üdvözlő beszédet az új előimádkozó tanítóhoz, mit ének 

követett. Ennek elhangzása után Bekö Gábor ment a 
szószékre s kenetes alkalmi ima után megtartotta csinos 
beköszöntő beszédjét emez alapige nyomán: »Az én ju-
talmam velem vagyon*. Meggyőzőleg fejtette ki, hogy az 
ő jutalma akkor lesz vele, ha szívvel-lélekkel hivatalának 
él s ha őt ebben a szándékában a gyülekezet tagjai is 
elősegíteni igyekeznek. A közönségre igen jó benyomást 
tett a szerény fellépésű, rokonszenves előadású előkö-
nyörgő tanító épületes beszédje. 

A szent-gáli ev. ref. egyház (Veszprémin.), mint 
biztos kútforrásból értesülünk, új orgonát rendelt tem-
ploma számára Budapesten, Országh Sándor és fiai mű-
orgona készítő cégnél; az orgona 14 szóló- és 4 mellék-
változatú lesz, melyben erőteljes és igen szép változatok 
lesznek alkalmazva; az orgona úgy külsőleg, mint bei-
szerkezetére nézve igen szép és szolid mű, miről elég 
biztosítékot nyújt a jó hírnévnek örvendő cég. — Ára 
2400 forint osztr. értékben. 

Lelkészi fizetések az anhalti hercegségben. 
Anhaltban ezen év elejétől kezdődőleg új fizetési szabály-
zat lépett életbe a lelkészekre vonatkozólag. E szerint 
hivatalba lépésekor kap mindegyik 2100 márkát, öt évi 
szolgálat után 2700 mkt, tíz évi szolgálat után 3300 mkt, 
18 évi szolgálat után 4250 mkt, 21 évi szolgálat után 
4500 mkt, 24 évi szolgálat után 4750 mkt, 27 évi szol-
gálat után 5000 mkt és 30 évi szolgálat után 5500 már-
kát a szabadlakás mellett, mely 500 marka értékben mint 
a nyugdíjnál beszámítandó jövedelem szerepel. (A. Ev. 
L. Kzg.) 

I S K O L A . 

A népiskolák állami segélyezése az 1893. évi 
XXVI. t.-cikk alapján országszerte megkezdetett a prot. 
egyházi iskolák körében is. Dunamelléki egyházkerületünk-
ben is több iskoláról van tudomásunk, mely a tanítói 
fizetést az idézett törvény alapján kisebb-nagyobb (pél-
dául 85 frt, de van 212 frt segélyt élvező is) összeggel 
300, illetve 400 frtra tényleg kiegészítette. így Tápió-Szele, 
Törtei, Kovácshida stb. A segély megnyerésének feltétele 
kellően igazolt szegénység mellett az, hogy a tanítói állás 
okleveles tanítóval töltessék be, s hogy az alkalmazott 
tanító díjlevele és képesítési okmányai megerősítés végett 
a közoktatási miniszternek bemutattassanak, mert az állam-
segély csak ekkor folyósíttatik. A fizetés kiegészítésénél 
a 400 frtra való kipótlást kell kérni, mert 300 frtra nem 
lehet alkalmas tanítót kapni, s mert az állam a 400 frtra 
való kiegészítést sem tagadja meg. — A hol szükség van 
erre a segélyre, nem kell idegenkedni tőle, mert iskoláink 
jókarba hozása még ily áldozat árán is kötelességünk! 

A lelkész-tanítóságok ügyében Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatási miniszter következő rendeletet kül-
dött a tanfelügyelőségeknek. »Felhívom, hogy az elemi isko-
lai tanítói állomásokat, melyek jelenleg egyesítve vannak 
a lelkészi állomással, vagy a hol a tanító segédlelkészi 
teendőket is végez, azonnal pontosan írja össze s az illető 
állomásokra nézve f. évi május hó 31-ig hitfelekezetek 



szerint elkülönítve rovatos kimutatást terjeszszen fel. Ezen 
kimutatásban külön rovatokban megjelölendő: 1. az iskola 
jellege; 2. a község, melyben az iskola van; 3. az iskolá-
nál működő lelkész (segédlelkész) tanító neve; 4. mennyi idő 
óta működik tanítói minőségben ezen iskolánál; 5. előkép-
zettsége; 6. bír-e elemi iskolai tanítói oklevéllel; 7. képes-e 
a magyar nyelvet sikerrel tanítani; 8. megelőzőleg volt-e 
már önálló okleveles tanító alkalmazva ezen állomáson ? 
A felterjesztendő kimutatásokban foglalt adatok megvizs-
gálása után fogom megadni a tanfelügyelőségnek az uta-
sítást a további teendőkre nézve, figyelmeztetem azonban, 
hogy addig is ne gátolja a tanítói teendőket végző lelké-
szeket (segédlelkészeket) ezen működésükben s addig reájok 
vonatkozólag se az illetékes egyházi főhatósághoz ne in-
tézzen megkeresést, se a törvényhatósági bizottsághoz ne 
tegyen jelentést«. 

Az egyetemes tanügyi kongresszus, melyet 
1890-ban az ezredéves ünnep alkalmából Budapesten fog-
nak megtartani, s mely felöleli a tanügy minden fokát, 
az egyetemi oktatástól kezdve a kisdedóvásig, igen élén-
ken foglalkoztatja a tanügyi köröket. A pedagógiai tár-
saság kezdésére márc. 8-án az előkészítő bizottság nagy 
értekezletet tartott az Akadémia heti üléstermében Hein-
rich Gusztáv elnöklése alatt igen élénk részvét mellett. 
Ott voltak az iskola-ügynek legkiválóbb kapacitásai, szá-
mos egyetemi és középiskolai tanár, több tanító, tanügv-
barát és néhány női pedagógus is. Örömmel láttunk az 
értekezleten néhány protestáns tanférfiút is (Vámossv M., 
Góbi Imre, Molnár S., Szőts F. stb.) Az értekezlet ala-
posan megvitatta a kongresszus szervezeti szabályait, me-
lyeket a húsvétkor összehívandó orsz. rendező gyűlés elé 
terjesztenek még. A szabályzatot Nagy László titkár ter-
jesztette elő s az egyes pontok és határozmányok élénk 
vitatkozást keltettek. A rendező-bizottság öt albizottságra 
oszlik, ezek: elnöki bizottság, fogadó- és elszállásoló-
bizottság, ünneprendező-bizottság, szerkesztő-bizottság és 
pénzügyi bizottság. A kongresszus XVII szakosztályra 
oszlik, melyek között a főiskolák csoportjában a theologiai 
intézetek is fel vannak véve. Miután 1848-ban már volt 
egy egyetemes iskolaügyi kongresszus, ezt II. egyetem,es 
tanügyi kongresszusnak nevezik. 

A kultuszminiszter az iskolai autonómiáról. 
A tanfelügyelői kar március 8-án testületileg tisztelgett 
Wlassics Gy. dr. miniszternél, ki az üdvözlő szónoklatra 
adott válaszában a következő fontos és bölcs nyilatkoza-
tot tette az iskolai autonómiáról: »Egy dologra kívánom 
a figyelmüket fölhívni és ez az, hogy az alkotmány a 
haza minden polgárának biztosít jogokat és ezeket a jogo-
kat épségben kell tartani. Tehát tiszteletben tartandók a 
hazai felekezetek alkotmányadta autonomjogai is, azonban 
csak addig a határig, a míg arról győződnek meg önök. 
hogy azok a jogok nem szolgálnak ürügyül, menedékvárul 
a magyar állameszme elleni izgatásoknak. Mihelyt azon-
ban a legcsekélyebb mértékben azt vennék észre, hogy 
emez alkotmányosan biztosított jogok leple alatt a magyar 
állam ellen titkos törekvések rejlenek: kérlelhetetlenül ránt-
sák le a leplet ezekről a törekvésekről s hozzák azokat 
tudomásul ott, a hol a baj orvoslására a törvényes jog és 
hatalom megadatott. Ne engedjük meg, hogy az autonomia 

leple legyen a magyar állam léte ellen irányzott káros 
izgatásoknak*. 

Tanulmányutak és kirándulások. Ujabb időben 
a közokt. kormány élénken fölkarolta a középiskolák ta-
nárai és tanulói által ismeretszerzés és tapasztalat végett 
rendezett tanulmányutakat, melyeknek haszna — szerin-
tünk is — megbecsülhetetlen. A lefolyt két évben Görög-
ország és Itália klasszikus földjén jártak részint a kor-
mány, részint egyes iskolafentartó testületek, részint saját 
költségükön középiskoláink tanárai. Most újabban két irány-
ban tervez a miniszter a tanárok részére tanulmányutat, 
egyiket Egyptomba, mely ez év decemberében hajtatik 
végre, kiszemelt vezetője, mint már jeleztük Goldzieher 
Ignác, kiváló orientalista: másikat pedig Norvégiába. Mind-
két út a historikusok, geologusok és geográfusok számára 
rendeztetik. Prot. iskoláink közül eleddig kevés vett részt 
eme tanulmányutakban. Ennek okát ismeretes szegénysé-
günkben találjuk meg, a mennyiben sem a fentartó tes-
tületek, sem és még kevésbbé az egyes tanárok nem ál-
dozhatnak az útra százakat. Azt hiszszük egyébiránt, hogy 
kedvezőbb helyzetben lévő iskoláink egy kis jóakarattal 
nyújthatnának annyi támogatást törekvő tanáraiknak, hogy 
azok a tudományos expedícióban részt vegyenek. Eddig 
csupán két dunarnelléki intézet és a debreceni főiskola 
képviseltette magát. De hol maradt mindenekfölött Nagy-
Enyed, mely — tudvalevőleg — összes prot. hazai inté-
zeteink között legjobban van berendezve s legkevésbbé 
küzd a paizsos férfiúval ? A tanárok első, görögországi 
tanulmányútjának eredménye különben már látható alak-
ban is megjelent. Egy emlékkönyv ez, mely dr. Padéin er 
Gyula és dr. Csengeri János szerkesztésében a közokt. 
kormány megbízásából >Görög földön* címmel és a leg-
tanuságosabb tartalommal tétetett közzé. Ez az expedíció 
tudományos eredménye, a gyakorlati, paedagógiai hasznát 
az illető tanintézetek látják. A második itáliai útról is 
igen érdekes cikksorozatot közöl Sinka Sándor debreceni 
ev. ref. főgimnáziumi tanár az ottani egyházi lapban. 
Nem lehet azonban eléggé figyelmükbe ajánlani úgy a fen-
tartó testületeknek, mint a tanároknak a tanulóifjúság tanul-
mányútját s kirándulásait. Az autopsia útján szerzett is-
meret a legmaradandóbb a memóriában. Az evang. ref. 
zsinat eltörölte a szupplikációt, mely módot és alkalmat 
nyújtott iskoláink növendékeinek, hogy nem kevés fárad-
sággal ugyan, de pénz nélkül beutazhassák széles Magyar-
országot. Ez az alkalom megszűnvén, tanulmányutak és 
kirándulások által kell pótolni, a mikor jutányos áron 
hazánk szebb és tanuságosabb vidékeit megláthatja az 
ifjúság. Prot. iskoláink még nem érdeklődnek eléggé az 
ismeretszerzésnek eme módja iránt. Az állami iskolák már 
inkább. Legújabban is két intézet tanulóifjúsága, természete-
sen vezető tanáraikkal együtt, tesz a húsvéti szünidő alatt 
ilyen tanulmányutat, az egyik Délmagyarországot. Szerbiát, 
Bomániát, a másik Nyugotmagyarországot, Fiumét, kör-
nyékét és a Quarnero vidékét látogatja meg. Ismételten 
ajánljuk eme paedagógiai hathatós segédeszközt iskoláink 
figyelmébe! 

Egyetemi hangverseny. A debreceni egyetem ja-
vára e hó 22-kén nagy hangversenyt rendeznek. A hang-
versenyre, mely szini előadással is össze lesz kötve, óriási 
előkészületeket tesznek, s oly nagy iránta az érdeklődés 
Debrecenben és vidékén, hogy nemcsak két egymásután 
következő estén kell (mint tervezve volt) a hangversenyt 
megtartani, hanem még egy harmadik estén is. így hát 
e tervezett egyetem alapjára jókora összeg fog ez úton 
is befolyni. 



Az állami tanítók fizetésének javítását, úgy lát-
szik, egész komolyan veszi az új miniszter. Már a kép-
viselőházban jelezte ezt s úgy halljuk, hogy még ez évben, 
április hónaptól számítva, a XI. rangosztályba lépteti a 
városban működő tanítókat, a városok nagysága és drá-
gasága szerint. 500, 600 és 700 frtos fokozatot állítván föl. 
Ez persze még nem tökéletes munka, mert hát a falusi 
tanítóknak is ép oly jogosak az igényeik a fizetésjavitás 
dolgában, de ha egyszer megtörtént a városi tanítók fize-
tésének a javítása, önként fognak következni utánuk, még 
pedig gyorsan, a falusi tanítók is. 

Diákkongresszus Debrecenben. A májusban tar-
tandó debreceni diákkongresszus program mját már össze-
állították. A kongresszus három napig tart s ünnepélyes 
isteni tisztelettel kezdődik a főiskolai oratóriumban. A kon-
gresszus érdekes tárgyai közül megemlítjük: 1. a Puszta-
szeren 1896-ban tartandó nemzetközi diákkongresszus elő-
készítése. 2. Áz orsz. diákszövetségben a főiskolák szavazati 
arányának megállapítása. 3. A külföldre járó egyetemi pol-
gárok érdekeinek előmozdítására ú. n. diák-konzulátusok 
szervezése. 4. A Menza-Akadémikák ügye. 5. A magyar 
főiskolai ifjúság védkötelezettsége érdekében kérvény föl-
terjesztése. A kongresszus tárgyainál fogva az ifjúságra 
nézve fontosnak s ebből kifolyólag népesnek Ígérkezik. 

Tanítói segítőegyesület. karcagi ev. ref. tanító-
testület segítőegyesületet alapított. Erre okot adott szol-
gálatképtelenség esetében a tanítói nyugdíj, halálozás ese-
tén az özvegy-árvai illeték csekélysége. Célja az egyesü-
letnek, hogy tagjait nyugdíjazásuk esetén, azok özvegyeit 
és árváit legalább a megélhetésig gyámolítsa. A tőkét 
tagdíjakból, társadalmi úton, hangversenyek által stb. vélik 
előteremteni és növelni. 

Külön tankönyvek a nemzetiségek számára. 
Az országos középiskolai tanáregyesület arra kéri a kultusz-
minisztert, engedné meg, hogy a nemzetiségi vidékeken a 
középiskolákban külön tankönyveket használjanak. Kérel-
müket első sorban az ottani diákok hiányos nyelvismere-
tével okolják meg. Mikor a középiskolába lép az a más 
nemzetiségű fiú, legjobb esetben is csak töri a magyar 
nyelvet. Az év elején egyáltalán nem lehet tankönyvet 
használni; később is csak olyat, a minek a szövege egy-
szerűbb, érthetőbb terjedelme kisebb. A másik ok, hogy 
a nemzetiségi vidéken a tanulófiatalság rendszerint sze-
gény, nem bírja megszerezni azt a drága könyvet, a mi 
a többi iskolákban használatos. Legjobb volna tehát, — 
s erre kérik a minisztert is — a nemzetiségi vidékek 
számára lehető rövid, tisztán csak a szükségesre szorít-
kozó, egyszerű, könnyű nyelven írt és olcsó, tankönyveket 
készíteni. — Helyes. De hát nem volna-e helyesebb a 
nem-nemzetiségi vidékek számára is »lehető rövid, tisztán 
csak a szükségesre szorítkozó, egyszerű, könnyű nyelven 
írt és olcsó tankönyveket készíteni ?« Akkor nem volna 
szükség a nemzetiségeknél »külön tankönyvekre!« 

Felolvasó tanári gyűlés. A debreceni tanári kör, 
mint az orsz. középisk. tanáregyesület fiókja, teljes erővel 
látott feladata megoldásához. Tisztviselőinek megválasz-
tása után azonnal elkészítette az ügyrendet, melyet e 
hó 9-én tartott gyűlése végleg megállapított. Ez alkalom-
mal Dóczi Imre ev. ref főgimn. igazgató, a kör elnöke 
adta elő általános helyeslés között észrevételeit némely 
fontos középiskolai kérdésről, különösen a célbavett refor-
mokról és a tanterv-revizióról, melyet teljesen felesleges-
nek és szükségtelennek tart. A középiskolák túlzsúfoltsá-
gának elkerülése végett a tanterv szigorú keresztülvitelét 
látja jónak, de egyúttal azt is, hogy a közokt. minisz-
térium akként irányítsa a társadalmat, hogy a tanulóifjúság 
a középiskolákba feles számmal ne tóduljon.^Utána Géresi 

Kálmán tartott a figyelmet mindvégig lekötő, tanulságos 
szabad előadást oroszországi útjáról és az orosz közép-
iskolai tanügyről; kiemelve az ottani tanügyi rendszer 
pontosságát, a nagyszámú leánygimnáziumok által elért 
meglepő eredményt, az ott tanult nők classikus művelt-
ségét, az orosz nyelvnek az iskolákban általánosan köte-
lező voltát s végül a nagyarányú gimn. épületek pompás 
berendezését. Ülés után közös vacsora volt. A tevékeny 
kör tagjai vidékről is folyton szaporodnak. 

Iskolai emlékünnep. A debreceni ev. ref. főiskola 
több mint másfélszázados énekkara f. hó 5-én Nagy József, 
Vecsei Imre és Magyar Gábor alapítóinak emlékezetére 
kegyeletes ünnepélyt rendezett, mely alkalommal Balogh 
Ferenc felügyelő tanár mondott nagyérdekű történeti re-
miniscentiákkal teljes beszédet; a híres kántus több darabot 
adott elő. Ezeken kívül volt szavalat és felolvasás. Végül 
a díjnyertesek neveit olvasták fel. A közönség zsúfolásig 
megtöltötte a nagy énektermet, különösen hölgyek voltak 
sokan. Ha valahol, úgy Debrecenben lehetne alkotni egy 
a nagy közönség által kellően felkarolt s ennélfogva hatá-
sában kiszámíthatatlanul üdvös ref. ifjúsági egyesületet. 
Hisszük, hogy nemsokára meg is lesz. 

Tanulmányút. Joó István, a tiszántúli ev. ref. 
gimnáziumok felügyelője alig hogy elfoglalta hivatalát, pár 
heti tanulmányútra indult, ezúttal Budapest és Bécs közép-
iskoláit vévén szorosabban szemügyre. Bécsi látogatása 
— az osztrák bürokratismus miatt — sok kellemetlen-
séggel volt egybekötve és csak két napi veszteglés s a 
magyar közokt. kormány engedélyének távirati kérése és 
megnyerése után léphette át a bécsi gimnáziumok küszöbét. 
Joó István, a ki — mint látszik — hivatásától áthatva 
s tapasztalatoktól felvértezve készül feladatát betölteni, e 
hó 6-án érkezett vissza Debrecenbe. 

A debreceni kollégium tanárainak nyűg- és 
gyámintézeti ügye, szemben az orsz. tanári nyugdíj-
intézettel, nagy körültekintés és alapos számítások után 
kellőleg előkészítve, a folyó hó 5-én tartott közgyűlésen 
került a tanári kar plénuma elé. A tanári kar elfogadta 
a kiküldött bizottság jegyzőjének, Karai Sándor főgymn. 
tanárnak összes előterjesztéseit. E szerint a debreceni 
tanári nyugdíjintézet úgyszólván a maga egészében lép 
be az orsz. nyugdíjintézet kötelékébe, a most meglévő 
tanárok után fizeti a belépési díjat és a megfelelő évi 
illetéket, viszont a tanárok oda fizetik továbbra is járandó-
ságaikat. Az ezután választandó gymn. tanítóképezdei, 
jogi és bölcsészeti tanárok azonban teljesen az orsz. 
nyűg- és gyámintézetben nyerik ellátásukat. Megjegyezzük, 
hogy a debreceni tanárok nyugdíjintézetének tőkevagyona 
jelenleg több mint 200 ezer forint, s a szükséges kiadá-
sok után is még további célokra 11.838 frt tőke marad 
belőle lekötetlenül. A theol. tanárok nyugdíjigénye teljesen 
az orsz. nyugdíjtörvényben foglalt feltételek és mértékek 
szerint állapíttatik meg. Erre nézve — a helyi viszonyok 
tekintetbevételével — a bizottság szintén kidolgozta, a 
tanári kar meg helybenhagyta az alapszabályjavaslatot. Az 
öt fennálló theol. tanszék nyugdíjigényének biztosítása a 
tőkéből 74 ezer 169 frtot köt le. A mennyiben pedig a 
debreceni tanárok nyűg- és gyámintézetének alapszabá-
lyai bizonyos esetekben (pl. 10 szolgálati éven belől, vala-
mint az özvegyeket és árvákat illetőleg) jobb ellátást 
biztosítanak, mint az orsz. nyugdíjintézet, annyiban termé-
szetesen csak a jelenlegi tanárokra nézve, pótlólag járul 
e nyűg- és gyámintézet az orsz. nyugdíjintézettől nyerendő 
összeghez. Semmi kétség sincsen aziránt, hogy e nagy 
alapossággal és minden érdeket kielégítő méltányossággal 
készült előterjesztést, mely dicséri mesterét, Karai Sándort, 



úgy a főisk. gazdasági tanács, mint az egyházkerület a 
maga egészében elfogadja s így mi sem áll útjában, hogy 
a debreceni kollégiumi nyűg- és gyámintézet az országosba 
belépjen. 

GYÁSZROVAT. 
f Özv. Szathmáry Király Pálné szül. Platthy Ida 

asszony 69 éves korában hosszas szenvedés után f. hó 6-án 
Felső-Zsolcán átköltözött az örökkévalóságba. Tipikus alakja 
volt a régi magyar »nagyasszony*-oknak, ki jóságos lényé-
vel s földi javaival áldást árasztott környezetére. Zsolca 
vidékének egyházai és iskolái, Budapesten az orsz. nó-
képző egyesület, az orsz. nőiparegyesület s több más jó-
tékony intézet áldozatkész pártfogójukat vesztették benne. 
Jótékony célokra közel 100 ezer frtot adott életében. Egy 
fia (Sz. K. Pál), egy leánya (özv. Patay Gyuláné), hat 
unokája s nagykiterjedésű rokonság gyászolják halálát. 
»Áldásban folyt le élete, szeretet és gyöngédség volt egész 
lénye, jótékonyság és áldozat volt minden tette annak a 
legnemesebb léleknek, ki hitét és bizalmát az ő jóságos 
Istenében soha el nem vesztette, hosszas szenvedésében is 
zúgolódás nélkül folyvást megtartotta s kinek édes atyai 
karjaiba most megenyhülni és megnyugodni tért azon az 
úton, melyen őt annyi hálás szív áldó könyekkel kiséri.« 
Temetése f. hó 8-án ment végbe nagy részvétellel a ref. 
egyház szertartása szerint. Halhatatlan lelke Istennél van, 
de áldott emléke itt marad és sírján virrasztani fog a hálás 
kegyelet. 

f Ferenczy Gedeon aradi ev. ref. nvug. lelkész 
évekig tartott hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. 
Egyik római kath. tiszttársa így jellemzi az elhunytat: 
Antik jellem, szigorúan becsületes férfiú, hazáját lángolón 
szerető honfi, buzgó lelkipásztor, hűséges és gyöngéd férj. 
Valóban méltó arra, hogy az unokák is tisztelettel ejtsék 
ki nevét és nemes életéből tanulságot merítsenek. De tisz-
telet ama derék hitvesnek is, ki beteg férje körül 7 hosszú 
éven át a legnagyobb odaadással és önzetlenséggel telje-
sítette hitvesi kötelességét. Az elhunyt nekrologját nem 
sokára közöljük, emlékére áldást rebegünk! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. A dunántúli ev. egyházkerületi 

felügyelőségre Lasskáry Gyula nógrádi esperességi fel-
ügyelőt és Láng Lajos pozsonyi esperességi felügyelőt 
emlegetik; sajnos, hogy a választásba a Láng pártja ré-
széről politikai választásokra emlékeztető személyeskedé-
sek és gyanúsítások kevertetnek, a mint az a választó 
testületekhez intézett Nyílt levélből látható. — Krompach 
szepességi község ev. lelkipásztorává egyhangúlag Scherfel 
Nándor iglói segédlelkész választatott, kinek működéséhez 
szép reményeket fűznek ismerősei. — Király ő Felsége 
a személye körüli miniszter előterjesztésére Bujkovszky 

Gusztáv, lajosfalvi evang. lelkész és temesvári alesperesnék 
a közügyek, különösen pedig az egyház és népoktatás 
terén kifejtett hasznos működése elismeréseül a koronás 
arany érdemkeresztet adományozta. — A kisújszállási egy-
ház február 24-én tartott közgyűlésében főgondnokává a 
lemondott Mészáros Illyés egyházmegyei tanácsbiró helyett 
Pethe Gábor ügyvédet és földbirtokost választotta meg. 
— A milotai egyház február 21.-én közfelkiáltás útján 
egyhangúlag Sipos József hérmánszegi segédlelkészt, a volt 
lelkész fiát, a bodméri egyház márc. 10-én szintén fel-
kiáltás útján Gál László nagykőrösi segédlelkészt válasz-
totta lelkipásztorává. 

* Berzsenyi szobra Szombathelyen. E szép város 
vezetői körében a B. H. értesülése szerint az a tendencia, 
hogy a nagy költő szobrától megtagadják a számára már 
régebben kijelölt előkelő helyet s a műemléket egy kisebb, 
ma még ki nem épített utcába utasítják. S miért? Mert 
Berzsenyi lutheránus költő. Uram Isten, hát idáig fajult 
volna már a római kath. atyafiak türelmetlensége? Mily 
borzalmas gondolat! kiált fel méltán e hír hallatára a 
B. HirJap, mily borzalmas gondolat ettől a maroknyi nem-
zettől, nagy szellemeinek kultuszát felekezetek szerint osz-
tani két. sőt három, négy felé ? Bizony ez igaz. De az 
is igaz ám, hogy a B. H. is éveken keresztül éleszte-fútta 
azt a szelet, mely ezt a borzalmas vihart támasztotta. 

* Válópör statisztika. Egy a bécsi könyvpiacon 
ép most megielent füzet kimutatja, hogy az osztrák bíró-
ságok száz közül csak harminchat esetben adnak helyt 
átlag a válókereseteknek. 1887-től 1891-ig 8000 váló-
keresetet indítottak Ausztriában, melyeknek egy harmada 
Bécsre esik. Vallások szerint csoportosítva, az osztrák váló-
keresetek következőleg oszlanak meg: 60 százalék kath., 
30 százalék zsidó és 10 százalék protestáns. Társadalmi 
állás szerint: 40 százalék polgár, 35 százalék munkás és 
25 százalék arisztokrata. Franciaországban ugyanezen idő-
ben több mint 40,000 válást mondtak ki a bíróságok. Tíz 
év előtt még ezer házaspárra 14 válás esett Franciaor-
szágban, ma 24. A válások lagnagyobb része a munkás-
osztályra esik és több mint egy harmada a fővárosra. 
Vidéken aránylag kevés volt a válás, legkevesebb Bretag-
neben és Lozéreben, mely utóbbi kerületben hét esztendő 
alatt csak kilenc válás fordult elő. 

* A cambridgei egyetem professor regiusa. A 
minap elhunyt Seely utódjává Bosebery miniszterelnök 
lord Acton-1 nevezte ki a cambridgei egyetemen a modern 
történelemprofessor regiusá-vá. Acton lord hűséges tanít-
ványa az elhunyt német Döllingernek. Sok munkát írt : 
többi közt VII. Henrik házassági elválásáról is. Acton 
lord az első katholikus, századok óta, a kit e magas 
állásra neveztek ki. A külföldi egyetemek már gyakran 
kitüntették, úgy a müncheni egyetem, valamint a cam-
bridgei és az oxfordi egyetem tiszteletbeli doktorrá válasz-
tották. Ám azért Angolország tudós körei a kinevezés 
"hirére nagyon megcsóválták a fejüket. 

* A franciák erkölcse. Szomorú világot vetnek 
Franciaországra a népesedési statisztika adatai. A törvé-
nyes gyermekek száma évről-évre csökken, úgy hogy az 
utóbbi 11 év alatt a fogyás 38%- Ellenben elijesztő 
mérvben emelkedik a törvénytelen gyermekek száma, úgy 
hogy ha ez az állapot tovább is így tart, 17 év múlva 
a propagatio csupa törvénytelen gyermekekből fog Fran-
ciaországban előállani. 



* Rövid nyi la tkoza t . Czinke István űr a »Prot. 
E. és Isk. Lap* legutóbbi számában megint sérteget. A 
farizeus imáját adja számba, s mivel én ezt e legnagyobb 
s legdurvább sértésnek tartom, erélyesen visszautasítom. 
Nem szolgáltam rá, mert hiszen én nyiltan bevallottam, 
hogy kíméletlen válaszra késztetett a lelkem, a milyet 
Czinke úr megérdemelt volna. Egyébiránt én sem pole-
mizálok vele. Sőt jót kívánok neki. Adja Isten, hogy 
újszülött fiából különb ember legyen az édes apjánál. — 
Budapest, 1895. március 7-én. Szabó Aladár. 

A D A K O Z Á S . 
A szabadkai ev. misszió-templom és paplak 

felépítésére adakoztak: Abaújvár község gyűjtése 4 frt 
30 kr., Bogyoszló község gyűjtése 1 frt 50 kr., Brezno-
bánya város 3 frt, Bajsa község 10 frt, gyűjtése 8 frt 
48 kr., Battvándi község gyűjtése 5 frt 94 kr., Csanád-
Palota község 5 frt. Csikmegyei építészeti hivatal 1 frt 
50 kr., ceglédi egyház gyűjtése 9 frt 46 kr., Gece köz-
ség gyűjtése 70 kr., debreceni kir. gazdas. tanintézet 
gyűjtése 2 frt, Darvas község gyűjtése 1 frt 76 kr., dom-
brádi elöljáróság gyűjtése 9 frt 28 kr., dömötöri bíró 
gyűjtése 3 frt 74 kr., élesdi jegyző gyűjtése 1 frt 80 kr.. 
enesei bíró gyűjtése 1 frt 35 kr., Fekete-Ardó község 
gyűjtése 1 frt 35 kr., Fogaras község gyűjtése 90 kr., 
felső-zelei egyház gyűjtése 5 frt 55 kr., Fodor Mihály 
puszta-miskei tanító gyűjtése 5 frt 40 kr., Földeák köz-
ség gyűjtése 2 frt, Füzes-Gvarmat község gyűjtése 1 frt 
20 kr., gergelvi egyház gyűjtése 4 frt, gölnicbányai egy-
ház 3 frt, győri kir. törvényszék gyűjtése 2 frt, gyéresi 
jegyző gyűjtése 4 frt 60 kr., Hajdú-Szoboszló város 5 frt, 
Ihász Lajos Háthalom 10 frt, kis-celli jegyző gyűjtése 4 frt 
20 kr., kukméri egyház 1 frt. kemenes-sömjéni biró gyűj-
tése 3 frt 62 kr., kassai egyház gyűjtése 2 frt 50 kr., kolozs-
vári magy. kir. pénzügyigazgatóság gyűjtése 3 frt 50 kr., 
Kiszács község 5 frt, Kovalszky Lajos Verbász 1 frt, Kar-
cag város gyűjtése 1 frt 35 kr., Locsmánd község 2 frt, 
lalityi ev. egyház 3 frt, lovászpatonai jegyző gyűjtése 
16 frt 34 kr., liptó-újvári m. kir. erdőőri szakiskola 3 frt, 
Medveczky Zsigmond Zombor 50 frt, miavai egyház 5 frt, 
Magyar-Csanád község 1 frt. Martonyi község gyűjtése 
82 kr., mező-telegdi körjegyző gyűjtése 2 frt 40 kr., Nagy-
Majlát község gyűjtése 80 kr., nagy-lomnitzi egyház 1 frt, 
Német-Lipcse község gyűjtése 11 frt 15 kr., oroszláni 
biró gyűjtése 4 frt 19 kr., Ősi község gyűjtése 2 frt 31 kr.. 
Ottomány község gyűjtése 93 kr., pozsonyi egyház 10 frt, 
Piros község jegyzője gyűjtése 11 frt, rimaszombati magy. 
kir. pénzügyigazgatóság 1 frt 25 kr., ruszkáni egyház 
gyűjtése 5 frt 44 kr., rigácsi biró gyűjtése 3 frt 19 kr., 
Schreter Károly Dombovár gyűjtése 5 frt 50 kr., szendrő-
ládi fiatalság 1 frt, szebenmegyei magy. kir. építészeti 
hivatal 1 frt 50 kr., szinai biró gyűjtése 4 frt 85 kr., 
szegszárdi kir. törvényszék 1 frt, szalonnai községi biró 
gyűjtése 1 frt 40 kr., Stépan István Puszta-Mindszent 
3 frt, Sikátori biró gyűjtése 1 frt 44 kr., Szabó András 
pacini főgondnok gyűjtése 3 frt 40 kr., Tamási község 
gyűjtése 7 frt 80 kr., temesvári folyammérnökség gyűj-
tése 2 frt, újvidéki egyház gyűjtése 16 frt 70 kr.. viszáki 
biró gyűjtése 2 frt 94 kr., Vinga város 5 frt, vas-simonyi 
egyház 2 frt, zala-istvándi biró gyűjtése 6 frt 20 kr. = 
336 frt 3 kr., ehhez az első kimutatás 290 frt 69 kr., 
főösszeg 626 frt 72 kr. Szabadkán, 1895. febr. hó 19-én. 
Korossy Emil, ev. missz. lelkész. 

Pályázat tanári állásra. 
A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban egy magyar-

latin nyelv és irodalmi, esetleg classica philologiai tan-
székre pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak középiskolai tanári oklevéllel biró, vagy 
a középiskolai törvény 29. §. értelmében a képesítő vizs-
gálat alól felmentett egyének, kik azonnal rendes tanárokul 
alkalmaztatnak. 

Pályavégzett tanárjelöltek is pályázhatnak, kik azon-
ban csak helyettes tanárul alkalmaztatnak s 1—3 év 
alatt oklevelet szerezni tartoznak; ha ezt megszerezték s 
ha ezalatt hivatásuknak kellően megfelelnek, azonnal ren-
des tanárokká mozdíttatnak elő. 

Rendes tanár javadalma 1000 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér és 50 frt ötödéves korpótlék. Helyettes tanár fize-
tése 800 frt. 

Mindkettő évnegyedi részletekben előre fizetve. 
Kilátás van legközelebb állami segély nyerésére és 

a tanári fizetések javítására. 
A megválasztott tanár az egyházi törvények 469. §-a 

értelmében heti 20 óránál többre nem kötelezhető; jogos 
és kötelezett tagja a dunamelléki ev. ref. egyházkerületi, 
illetőleg az országos tanári nyűg- és gyámintézetnek, a 
mennyiben a fentartó testület az utóbbiba belépését be-
jelentette. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott tanár állását az 1895/96. iskolai év 

kezdetén köteles elfoglalni. 
Pályázni óhajtók keresztelő levéllel, tanári oklevéllel, 

esetleg eddigi tanári működésüket, továbbá katonai szolgá-
lati viszonyukat igazoló okmánynyal felszerelt kérvényü-
ket, az egyháztanácshoz címezve, f . é. ápril. 15-ig bezá-
rólag küldjék be. 

Kecskemét, 1895. március 4-én. 

Katona Mihály, 
1—2 főgimn. igazgató. 

P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megürült czúni ref. lelkészí 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Az állás jövedelme a hivatalos felszámítás szerint 
615 frt, s így az egyház IV-ed osztályú. 

A megválasztandó lelkész állását 1896. április hó 
24-én köteles elfoglalni s a felsőbaranyai lelkészi-özvegy-
árva gyámintézetnek kötelezett tagja leend. 

Pályázni kívánók kérvényeiket f. é. április hó 7-kéig 
Dányi Gábor f.-baranyai esperes úrhoz küldjék be Kis-
Gsányba (u. p. Osztó). 

Budapest, 1895. március hó 11-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

' HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Szerkesztőség': 
IX. hevület. Pipa-utca H3. .szánt, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadd-Iiivatal : 

Hornyánszkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza;, hová az elöfiz, és hirdet , di 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 csü tö r tökön . 

Előfizetési ára : 
Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 0 j'r: 

lügyes szám ára 20 kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Lelkész fiú-árvák szeretetháza. 

Kolozsvárról a »Protes táns Közlöny« út ján 
Örvendetes eseményről ér tesül tünk. Az egyház-
kerüle t nagytevékenységű püspöke, Szász Domo-
kos, javaslatot ter jesztet t az Igazgató-Tanács elé 
az iránt, hogy az egyházkerület i lelkészek fiú-árvái 
számára Kolozsvári t Szeretetház létesíttessék. Ter-
vezete szerint az intézet következő módon ala-
pí t ta tnék meg és ta r ta tnék fenn. Van az erdélyi 
egyházkerüle t közalapjának egy nem rég 21 ezer 
forinton vásárol t nagy házas telke, szép kerttel, 
hat tágas szobával, nagy szuterrénnel . Ezt a 
Szeretetház céljaira teljesen a lkalmas házastelket 
az egyházkerüle t az ú j intézet j avára adományoz-
hatja, minthogy az egyházkerüle t a pénzügymi-
nisztériumtól egy nagyobb sorsjátékra, melynek 
tiszta jövedelméér t 50 ezer frtot már is fölaján-
lottak, tényleg engedélyt nyert s ebből az új 
bevételi forrásból a telek á tengedéseér t magát 
kár talaní that ja . Ez volna a megalapí tás módja. 
A fentar tás pedig k ikerülne : 1-ször a lelkész 
árva-f iúknak az országos gyámintézetből nyerendő 
50 és 75 fr tos évi j á r a d é k á b ó l ; 2. az egyház-
kerület i gyámintézettől a lelkész fiú-árvák ré-
szére esedékes segélyekből ; 3. az egyházmegyei 
gyámintézetektől a pap fiú-árvák részére folyó-
sítható évi segélyekből ; 4. az egyházkerület i lel-
készek által fizetésök osztálya szerint évenként 
fizetendő 5, 3 és 2 frtos j á ru l ékbó l ; s végre 
5. egyesek és gyülekezetek önkénytes adományá-
ból. A Szerete tházba felvenni szándékolt 50 árva 
pap fiú teljes ellátása ós ruháza ta a szükséges 
felügyelő és kiszolgáló személyzet díjazásával 
együtt kerü lne évenként 6900 frtba, mivel szem-
ben az említett öt forrásból várha tó bevétel 
6957 f r t ra tehető. A fiúk 7 — 1 2 éves korban 
véte tnének föl, a Szeretetházból a kolozsvári 
elemi és középiskolákba j á rnának be, maga az 
intézet csak nevelő és köztartási intézet lenne. 

íme, t. olvasó, a Szász Domokos szeretet-

házának képe, en miniatűr . Engem mind ez a 
kép nagyon megragadot t , mincl az a keresztyén 
humani tás ós előrelátó bölcseség, mely e szép 
tervezetben megnyilatkozik, mondhatom, elraga-
dott. Egy kissé behatóbban kívánok vele foglal-
kozni. 

Mi pro tes táns lelkészek árváink érclekében 
eddigelé keveset te t tünk. Egyházmegyénként ala-
pí tgat tunk ugyan özvegy-árva gyámolító intézete-
ket, ele nagyobb körben, több erő tömörítésével s 
épen árváink részére semmi számottevő intéz-
ményt nem létesítettünk. Oly árvaházunk, mely a 
lelkészek árváit az egész országból összegyűjtené 
vagy bárcsak egy egyházkerületből összeszedné, 
egyáltalában nincs. Ha a kolozsvári megalakul, 
az lesz az első egyházkerület i papfiúk árvaháza. 
Lelkész-árvánk pedig van elég. A Szél Kálmán 
összeállította gyámintézeti statisztikai adatok sze-
rint hazánkban 1892-ben a kiskorú és segélye-
zett lelkész-árvák száma 209 volt, miből Duna-
mellékre 25, Dunán tú l ra 37, Tiszáninnenre 12, 
Tiszántúlra 82, Erdélyre 53 esik. Azóta azonban 
ez a szám növekedett , a mit az is bizonyít, hogy 
Erdélyben az 1894. év végén tör tént összeszá-
mítás szerint 159 kiskorú lelkészárva találtatott . 
S hogy ezek a lelkész-árvák mily szűkös segély-
ben részesülnek, azt nem szükséges hosszasan 
bizonyítanom; elég, ha rámuta tok a r r a a tényre, 
hogy az aránylag és át lagban legjobb helyzetű 
Dunamellék nyolc egyházmegyéjének lelkész-árva 
gyámoltjai át lagban fejenként csak 2 5 — 3 0 frt 
évi segélyt nyernek az egyházmegyei gyáminté-
zetektől. E siralmas helyzeten most majd jelen-
tékenyen fog segíteni az országos lelkészi gyám-
intézet, mely a fé lárváknak 50, az egész á rváknak 
75 fr t évi já radékot tervez. De a jobbára vagyon-
talan lelkész-özvegyek bizony-bizony ebből a lé-
nyegesen javított segélyből sem lesznek képesek 
árváikat papfiúkhoz méltó nevelésben részesíteni. 

De a mi egyeseknek nem lehetséges, sokak-
nak egyesített erejével sikerül. Ha a lelkész-



árváknak az országos és az egyházmegyei gyám-
intézetekből esedékes évi járadékai egyházkerü-
letenként oly módon egyesíttetnek, mint azt a 
Szász Domokos prakt ikus tervezete javasolja ; ha 
egy egyházkerület papjainak árva-fiai egy-egy 
alkalmas helyen felállítandó Szeretetházban össze-
gyűjtetnek: akkor a lelkészek árváinak jó neve-
léséről gondoskodva lesz s az a szegény papi 
családapa nyugodtan halhat meg, fiairól, azok 
neveléséről gondoskodik a közegyház. Ez az egyik 
ok, a miért a Szász D. püspök szép tervét meg-
szerettem és lelkésztársaimnak s az egyházkerü-
letek vezérférfiainak pártoló figyelmébe melegen 
ajánlom. 

A másik pedig az, a mit Erdély nagy alko-
tásokkal excelláló püspöke a Szeretetház tervé-
nek indokolásában nagyon bölcsen ekként fejez 
ki. »A közelmúlt tapasztalata ugyanis azt tanú-
sítja, hogy az uralkodó korszellem áramlata az 
egymás nyomába lépő nemzedékeket folyton nö-
vekvő arányban, az életfen tartás s családalapítás 
terhének hordozását inkább biztosító úgynevezett 
világi életpályákra vonzza s e miatt, a szorosabb 
értelemben vett egyházi szolgálatra lépők száma 
csökkenő. Tekintve a javadalmazásnak aránylag 
csekély voltát, nem is lehet ezen csodálkozni s 
a keresztyénség isteni eredetének s erejének 
egyik legdöntőbb bizonyítéka épen az, hogy 
ennek dacára is vannak ifjak és pedig részben 
a legtehetségesebbek közül valók, kik magukat 
a papi pályára szentelik. Az anyaszentegyház jól 
felfogott érdekében cselekszik, ha a fiatal nem-
zedékek soraiból bizonyos kontingenst, már a 
gyermekkortól kezdve, gondoskodásának körébe 
von, s útját nyitja annak, hogy oly irányú kép-
zést s nevelést juttasson részükbe, hogy belőlük 
idővel az egyházi szolgálatra, a szó bensőbb 
értelmében, alkalmas egyének emelkedjenek ki. 
Ily kontingensül első sorban a papi családok 
szülöttei, s a balsors csapása folytán hátra ha-
gyott árvái, mintegy önként kínálkoznak.« 

De van még több ok is, a mi a r ra ösztö-
nöz, hogy a lelkész-családok s különösen az árva-
ságra jutott lelkész-családok sorsának, helyzetének 
minél gyökeresebb javítását ily közvetett úton is 
sürgessük és előmozdítsuk. Ma már minden tes-
tület, minden intézmény, mondhatni, megfeszített 
erővel igyekszik emelni tisztviselői anyagi és szel-
lemi helyzetét. Az állam bőséges nyugdíjat biz-
tosít tisztviselőinek s ezek özvegyeit, árváit tisz-
tességes gyámolításban részesíti; magántestületek, 
törvényhatóságok hasonlólag állásszerűleg gon-
dozzák hivatalnokaik özvegyeit, árváit; az egy-
ház tanító ós tanár tisztviselőinek há t ramaradt 
csaladjairól is törtónt napjainkban örvendetes 
gondoskodás, De a lelkészi kar hivatali fizetése 

legtöbb helyen ma is csak olyan, mint századok-
kal ezelőtt, özvegyeinek és árváinak sorsáról 
pedig csak legújabban kezdenek szegényes mó-
don gondoskodni, a mi miatt a lelkészi állás 
anyagi és társadalmi színvonala fájclal masan alá-
hanyatlott. Körülötte minden állás anyagi hely-
zete rohamosan emelkedett, tanár, tanító, biró s 
más tisztviselő fizetése egy emberöltő alatt csak-
nem megkétszereződött; de a lelkész javadalma 
ma is csak olyan mint régen volt, illetőleg ép 
annyival csekélyebb, a mennyivel javult ós emel-
kedett mellette a többi tisztviselők anyagi helyzete. 

Ez okból, midőn egyfelől nagy elismeréssel 
ós szívbeli örömmel vehetjük Szász Domokos 
püspök áldásos és termékeny tervezetét, ugyan-
akkor nem mulaszthatjuk el, hogy rá ne mutas-
sunk arra, mint követendő szép példára. Minden 
kerületnek vannak segélyre szorult lelkész-árvái, 
minden kerületnek rendelkezésére állanak a meg-
tartásnak Szász D. által saját körére kijelölt 
anyagi ós erkölcsi feltételei: legyen meg minden 
egyházkerület vezérférfiaiban a hasonló kezde-
ményezésre és alkotásra képesítő meleg szív és 
tet tre kész lélek. 

Föl a munkára ; alapítsunk minden egyház-
kerületben szeretetházat a lelkészek árva-fiai 
részére ! 

Sz. F. 

A horvát-szlavonországi prot, egyházak 
kérdéséhez. 

v. 

A pátens érvényben marad. — Külön alesperes választása, a kerület 
helybenhagyja. — A horvát kormány kívánsága 1874-ben. — A 

zágrábi 1880-ik évi memorandum, — tartalma és bírálata. 

Legtöbb horvát-szlavón ev. egyház a bács-szerémi 
ev. esperességhez tartozik; természetes, hogy ott merültek 
fel legnagyobb számban a nehézségek is. 

Az első és fő nehézséget képezte a pátens, mely — 
a mint fentebb már láttuk — Magyarországban való vissza-
vonatása után is érvényben maradt, sőt törvényerejű ok-
mánvnyá lett a nevezett tartományokban. A panaszok legna-
gyobb részét a vegyes házasfelektől kiesikartatni szokott 
térítvények képezték. Mindkét felekezetű magyar prot. egy-
házi főhatóság azon törekedett, hogy e bajokon segítsen és 
hogy a pátens Horvátországban is hatályon kívül helyez-
tessék. De midőn az ág. ev. egyetemes közgyűlés ily értelmű 
kérvénynyel járult a magas kormányhoz, a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter azt adta válaszul, hogy 
az 1868: XXX. t.-c. értelmében ö a horvátországi ügyeibe 
nem avatkozhatik. 

Ebben a miniszternek tökéletesen igaza volt. A ki-
egyezési törvény lehetetlenné tette a magyar hatóságnak 
beavatkozását a horvát-szlavón területen lakó nép vallási 



és iskolai ügyeibe, mivel azok azon ország autonom ha-
táskörébe lőnek utalva. 

Ennélfogva a bányai egyházkerület és utána az egye-
temes gyűlés 1869-ben azon bölcs határozatot hozta: 
kéressék meg a horvát kormány, méltóztatnék akként ren-
delkezni, hogy a horvát-szlavón területen levő protestáns 
egyházak, a magyarhoni prot. egyházzal szervi összefüg-
gésben levő külön esperességgé szervezkedhessenek. Ezt a 
határozatot báró Prónay Gábor elnök közhelyeslés mellett 
jelentette ki, oly időben, mikor az ev. egyetemes gyűlések 
nem voltak még a nemzetiségi viták által megzavarva, 
mikor még tárgyilagosan és higgadtan lehetett tárgyalni. 

A bács-szerémi ev. esperesség ezen határozat szelle-
mében járt el. Megtette a kellő lépéseket arra, hogy a 
külön esperesség — a magyarhoni ev. egyházi főhatóság 
védszárnyai alatt — megalakíttassék. De a többség, csupa 
óvatosságból, csak alesperességet javasolt. 

Ehhez képest az egyházmegye az 1871-ben tartott 
bányakerületi közgyűlésen megerősítés végett a következő 
határozatát terjeszté be: a) Szerém vármegyében és az 
őrvidéken az egyházközségek mint eddig, ügy ezután is 
a bács-szerémi esperesség részeit tevén, megengedtetik 
nekik, hogy alesperességgé szervezkedjenek • b) az alesperes 
a szerém-őrvidéki lelkészekből az összes bács-szerémi egy-
házak szavazatai által hat évre választatik, tisztán egy-
házi ügyekben az esperesnek lévén alárendelve; c) a po-
litikai egyházi téren levelezik egyrészről a horvát tarto-
mányi kormánynyal, másrészről a szuperintendenciával; 
az e téren való tetteiért az esperességnek felelős; d) já-
rása iskoláinak ő a felügyelője; e) a mindenkori alesperes-
választás a kerületnek s a horvát tartományi kormánynak 
megerősítés végett előterjesztendő. 

A bányai egyházkerület készséggel erősítette meg az 
esperesség javaslatát; csakis abban tett változtatást, hogy 
az alesperes ne hat, hanem csak három évre választassék 
a bányakerületi Utasítások XII. része 2-dik §. 1. pontja 
értelmében. 

Ennek következtében Stenczel neudorfi lelkész a 
horvát ev. egyházak alesperesévé választatott meg. Az 
egyetemes gyűlés nem tett nehézségeket. 

Az ügy rendes kerékvágásba látszott zökkenni. Az 
új alesperes elfoglalta hivatalát. Erről, valamint az egyház-
kerületnek erre vonatkozó határozatáról hivatalosan lőn 
értesítve a horvát kormány is. Ennek azonban kifogása 
volt az alesperesség szervezése ellen. 1874. évi aug. 13-án 
700. szám alatt kiadott válaszában utal az illető egyházak 
érdekére, mely azt követeli, hogy egészen önálló külön 
evang. egyházmegye alakíttassék. 

Ez a válasz a magyar vallás- és közoktatásügyi 
kormány útján 1875-ben közöltetett a bányai egyház-
kerülettel; még pedig azon felhívással: nyilatkozzék arra 
nézve, ragaszkodik-e továbbra is 1871-iki határozatához, 
avagy hajlandó-e a horvát kormány kívánságához képest 
változtatni rajta? 

A bács-szerémi egyházmegye ismét nyilatkozott azon 
értelemben, hogy mivel a horvát-szlavón ev. egyházak 

alesperese időközben lemondott és mivel azoknak admi-
nistratiója ismét sok nehézséggel jár, szükségesnek véli 
a külön egyházmegye megalakítását. 

A kerület ismét tárgyalás alá vette az ügyet. Maga 
az akkori püspök belátta, hogy nincs más mód, mint 
külön horvát egyházmegyét alakítani. 

Időközben, azaz 1880-ban nagy port vert föl a 
zágrábi ev. egyháznak azon tette, hogy Horvát-Szlavón-
ország kormányához kérvényt nyújtott be , ] melyben na-
gyobb szabású intézkedéseket kért. 

Ezen egyháznak akkori papja Dianiska András, mos-
tani lőcsei lelkész volt, a ki telve vallásos buzgósággal 
és egyháza iránti lelkesedéssel óhajtotta rendezni első 
sorban a zágrábi ev. egyház ügyét, másod sorban a 
horvát területen levő összes egyházak kormányzatát is. 
Azt hitte, hogy okai és adatai elég hatással fognak bírni 
a horvát kormány férfiaira és hogy magyarországi hitfelei 
méltányolni fogják nemes törekvéseit. 

A zágrábi ev. presbyterium helyeselte papjának tö-
rekvéseit és aláírta a kormányhoz benyújtandó kimerítő 
memorandumot, annyival is inkább, mert úgy a horvát 
kormány, mint a többi ev. egyházak biztatták: vegye 
kezébe a rendezés ügyét. 

A benyújtott memorandum a gyülekezetek és az 
ev. lelkek számából s ezeknek szétszórt rendezetlen álla-
potából indul ki; azután részletesen fejtegeti a két hit-
vallású protestáns egyháznak államjogi állását a refor-
mációtól fogva egész a legújabb időkig; a pátensnek és 
az 1866-iki horvát országgyűlésnek határozatait és végül 
az 1868. XXX., illetve 1. t.-c. közjogi fontosságát. Különös 
súlyt helyez Ő felségének azon szavaira, melyekkel a 
pátensnek határozmányait törvényerejűvé tette és melyek-
kel a magyarhoni 1791. XXVI. és az 1844. III. t.-cikkek 
érvényét a horvát-szlavón ev. egyházakra is kiterjesztette! 

Ezek által — úgymond — világosan megállapíttat-
tak egyúttal a háromegy királyságban levő ág. és helv. 
hitvallású ev. egyháznak belső szervezetére vonatkozó 
alapelvek is. Ezeket nem szükséges itt különösen ismer-
tetni, mivel azokat a szíves olvasó úgyis ösmeri. De azt 
a panaszt, miszerint a pátensben tervezett »mindkét ev. 
felekezetű férfiakból álló osztály* a kultuszminisztériumban 
nem állíttatott fel, és hogy az egész osztrák-magyar 
monarchiában egyedül a horvát-szlavónországi protes-
tánsok zárattak ki az állami segélyből — fel kell emlí-
tenünk, mert az valóban nem egyeztethető össze az egy-
házak egyenjogúságának elvével. 

A kivánt protestáns egyházi szervezetre nézve ezek-
ben összpontosul a zágrábi ev. egyház kérelme: 

1. hogy az ág. hitv. ev. gyülekezetek Szlavóniában 
és a határőrvidéken egy szlavóniai ev. egyházmegyét 
képezzenek; 

2. hogy ugyanazon felekezetű egyházak Horvátor-
szágban és Fiume városában egy horvát ev. egyház-
megyét képezzenek ; 

1 Megjelent egész terjedelmében a Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1882-iki folyamában. 



3. hogy a helv. hitv. egyházak egy szlavóniai helv. 
hitvallású egyházmegyét képezzenek; 

4. hogy ez a három egyházmegye alkotna egy hor-
vát-szlavón ág. és helv. hitv. evang. szuperintendenciát. 
melynek élén egy közösen és szabadon választandó szupe-
rintendens és szuperintendensi helyettes állana; úgy azon-
ban, hogy mind a kettő sohasem tartozhatnék ugyanazon 
felekezethez és hogy a hitvallást illető esetekben, mindenik 
a maga felekezete körében intézkednék; 

5. hogy az esperesek, alesperesek, körlelkészek, vala-
mint a világi elnökök mindenik felekezet által szabadon 
választassanak. A szuperintendensnek és világi felügyelő-
nek (főgondnoknak) választása a vallásügyi pátens 51. §-a 
értelmében 0 felsége fejedelmi megerősítése alá bocsáttassék; 

6. hogy a Boszniában keletkezendő ev. egyházak, 
annak idején külön boszniai egyházmegyévé alakuljanak, 
a horvátországi szuperintendenciához csatlakozzanak; 

7. hogy a horvát-szlavón prot. egyháznak egységes 
vezetése által sem az ágostai, sem a helvét hitv. felekezet-
nek külön hitvallási jellege ne érintessék és ne csorbíttas-
sék, sőt ellenkezőleg, minden irányban megvédelmeztessék 
és szabadon fejlesztethessék. 

Csak ilyen rendezés útján lehetséges — úgymond 
tovább a kérvény — egy az ország önkormányzatának 
megfelelő, önálló és külföldi egyházi hatóságtól független 
horvát-szlavón protestáns egyházi szervezetet megállapí-
tani és életbe léptetni. 

Minthogy pedig minden egyházrendezés és kormány-
zás költségekkel j ar, a fenti módon szervezendő protestáns 
egyház a pátens alapján, állami segélyt igényel és pedig 
4—5000 frtig; azonkívül a szuperintendens fizetéséhez 
1000 frt, helyettese számára 600 frt; a három esperes 
számára egyenkint 4-00 frt. Ha ez a szerény segélyezés 
nem volna eszközölhető, azon esetben a zágrábi egyház 
azt kérelmezi, hogy legalább ez időre 

1. a háromegy királyságnak összes ev. gyülekezetei 
egy horvát-szlavón ev. egyházmegyét, 

2. az összes helv. hitvallású egyházközségek pedig 
egy horvát-szlavón h. h. egyházmegyét alkotni kötelez-
tessenek. 

A szóban levő kérvény megkülönbözteti a közigaz-
gatási hatóságot a tisztán egyházi ügyektől, minő például 
a tan, szertartás, papképesítés és felavatás ügye. És a míg 
a közigazgatás tekintetében minden külegyházi hatóságtól 
való függetlenséget és horvát világi hatóság alá tartozást 
követel; addig a tisztán egyházi belső ügyekben a szom-
szédos ugyanazon felekezetű szuperintendenciával való össze-
köttetést óhajt fentartani, de csak addig, míg egy külön 
horvát-szlavón evang. szuperintendenciának alkotása lehe-
tővé válik. Természetes, az állam így is számot tart. 

Panaszképen említi továbbá e kérvény azt a körül-
ményt is, hogy míg némely ev. gyülekezetek a magyar-
országi ev. egyházzal szoros összeköttetésben állanak, s 
ezen viszonyokban háborítlanul megtartatnak: addig a 
zágrábi egyház több mint 15 év óta minden egyházi 
hatóság nélkül szűkölködik, mert a városi tanács meg-

tiltotta neki, hogy az országon kívül levő bármely egy-
házi hatósághoz csatlakozhassék. Ekként minden egyházi 
főhatóságtól elszakítva, a magán szekták nívójára szállítta-
tott le, mi által a lelki gondozás munkája nagyrészben 
megbéníttatik. Alig van — úgymond — egész Európában 
olyan ker. evangeliumi gyülekezet, mely annyira magára 
hagyatva és minden szervezett egyháztesttől annyira el-
szakítva lenne . . . mint a zágrábi ev. gyülekezet . . . Ez 
okból esedezik: kegyeskedjék a horvát-szlavón kormány 
— azon esetben, ha az evang. ügyeknek rendezésére 
egyhamar kilátás nem lenne — vagy a szlavóniai ev. 
egyházakat is az 1868. XXX. t.-c. alapján a magyar-
honi prot. egyházhoz való csatlakozástól oly határozottan 
és erélyesen eltiltani, mint azt a zágrábi egyháznál tette, 
vagy pedig ennek is megengedni, hogy legalább ideig-
lenesen, valamely szomszédos <v. egyházi köztestülethez és 
hatósághoz csatlakozhassék! Mert ez a szabálytalan mos-
tani állapot tarthatatlan; sem az egyháznak, sem az or-
szágnak becsületére nem válik. Példabeszéddé vált — úgy-
mond — hogy Zágráb és Horvátország az osztrák-magyar 
ev. egyháznak legvérzőbb pontja!* 

Elpanaszolják végül, hogy mily mostoha viszonyban 
áll ott az ág. és helv. hitvallású prot. egyház a katholikus 
és görögkeleti egyházhoz; hogy mily káros befolyása van 
annak az egyházi és erkölcsi életre, ha a nép házassági 
bajaiban, s gyermekeinek nevelésében érezni kénytelen, 
hogy nincs törvényes védelme. Különösen a vegyes házas-
ságoknál érezhető az állapotokat rendező törvénynek hiánya. 
Kérik tehát, hogy a horvát kormány ily törvény hozatalá-
ról gondoskodjék. »bogy ez által a háromegy királyság a 
modern felekezetközi törvényhozás magaslatáig felemeltessék 
s egyszersmind az országról elűzessék azon árnyék, a mely 
eddig az egyes felekezetek békés együttlétét elbomályosítá, s 
a horvát nemzet jó hírnevén a bel- és külföld előtt csorbát 
ejtett*. 

Ezen kérvényt a zágrábi ev. egyház presbyteriuma 
megküldötte b. Radvánszky Antal ev. egyetemes felügyelő-
nek is, a ki aztán 1881-dik év végén körlevélben hívta 
össze közös tanácskozásra a magyarhoni két protestáns 
felekezetnek püspökeit és felügyelő gondnokait, hogy a 
Horvátországban lakó protestánsoknak ügyéről tanácskoz-
zanak. De úgy látszik, e tanácskozáson is nem annyira a 
fentebbi memorandumban fejtegetett nehézségek képezték 
a megbeszélés tárgyát, hanem az, hogy »nem vétkezünk-e 
a nemzetiség és a prot. autonomia ellen, ha azon egy-
házakat, melyek a zágrábinak kivételével, most a magyar-
országi szuperintendenciákba vannak beosztva. . . a magyar 
egyházi kötelékből kibocsátjuk!« 

Akkori egyházi tekintélyeink is azon balhiedelemben 
éltek, hogy a pátens Horvátországban is hatályon kívül 
van helyezve, és az ügy elintézésénél aggodalmas tüne-
ménynek lőn feltüntetve, hogy a horvát ev. egyházak 
rendezését »a patentális szervezetű« zágrábi gyülekezet 
kezdeményezte! Maga Radvánszky Antal is attól tartott, 
»hogy a horvát egyházak egy különálló közegyházba 
olvasztatva, a pátens szerint szerveztetnének s ezen eset-



ben az ott megalakulandó egyházmegye vagy épen 
szuperintendencia a magyar protestantizmus szellemétől 
egészen eltérő alapra volna fektetve.* A helyzet visszásságát 
épen az képezte, hogy a horvátországi prot. gyülekezetek 
— ámbár szerves kapcsolatban állottak a magyarhoni 
nem patentális anyaegyházzal — otthon tényleg a pátens 
szerint kormányoztattak, s a horvát kormány, a mint 
láttuk, az 1868. XXX. t.-c. alapján szabadon rendelkezett 
papjainkkal és iskoláinkkal. 

De ezen nem segített a fenti tanácskozás; nem 
segített az egyetemes gyűlés sem. Radvánszky Antalt még 
1882-ben elragadta a halál; helyét az egyetemes felügyelői 
szép állásban b. Prónay Dezső foglalta el. Már ekkor 
javában mutatkoztak egyházunkban a pánszláv mozgal-
mak ; a gyűléseken erős kifakadások voltak hallhatók azon 
»panszlávok« ellen, kiket a »Protestantizmus és pan-
szlavizmus« című röpirat szerzője megbélyegezett. Az 
egvházmegvei. egyházkerületi és az egyetemes ev. egyházi 
gyűléseknek ezentúl ez a főtárgya. Tiltakozások, vádasko-
dások, gyanúsítások és rágalmak napirendre kerültek. A 
bányakerületi elnökség a lapokban és az 1882. évi köz-
gyűlésen tiltakozott az ellen, hogy a kerület papjai álta-
lánosságban hazaellenes panszlávoknak bélyegeztessenek. 
Egyszerre öt indítvány adatott be a »panszlávok« ellen. 
Elhatároztatott, hogy a kompromittált tanulók és lelkészek 
egyházi hivatalt nem viselhetnek, hogy a »pánszlávizmus* 
kánoni vétséget képez, hogy ezentúl magyar hazafias 
szellemű papok és tanítók alkalmaztassanak. Az elnök-
ségnek békítő szavai, valamint azon figyelmeztetései, hogy 
a nyelvkérdés ne tétessék a hazafiság kérdésévé, hogy a 
vádlók ne foglalják el egyszerre a biró szerepét, hogy a 
gyűlölködés ne foglalja le a gyűlések idejét — mind hatás-
talanul hangzottak el A közhangulat oly erővel nyilat-
kozott a nemzetiségek védői ellen, hogy ennek nyomása 
alatt többé a horvát kérdést sem lehetett higgadtan 
tárgyalni. 

Azok, a kik a külön horvát egyházmegyét, vagy 
csak általánosságban is a horvát ev. egyházak ügyének 
rendezését követelték, veszedelmes, gyanús embereknek 
lettek feltüntetve, a kik a magyar állam ellen törekszenek, 
a kik separatistikus tendentiákat táplálnak, s mint ilyenek, 
rossz hazafiak. Dianiska András zágrábi ev. lelkészt ger-
manizálással, Belohorszky Gábor bács-szerémi esperest pe-
dig panszlavizmussal vádolták és a lapokban meghurcolták. 
Az egyházi lapok kivétel nélkül úgy fogták fel a szóban 
levő zágrábi kérvényt, mint jogtalant, mint a magyar 
közjog megsértését. A kérvény tartalmát * képtelenségnek*, 
célját »horvát aspiratiók« álmának, éretlen törekvésnek 
jelentették ki. Nem a kérvény érdemét tárgyalták, hanem 
egyes kifejezéseit bírálták. Honnan vette — úgymond az 
egyik biráló — a zágrábi egyház azt a jogot, hogy a 
horvát-szlavón protestáns egyházak nevében kérelmezzen ? 
Közjogunk melyik lapján fordul elő a »háromegy király-
ság* kifejezés? Hogy merik a magyar királyt »császár-
nak* nevezni? stb. stb. Az 1791. XXVI. t.-cikket úgy 
lógják fel, mintha az a horvát-szlavón protestánsok jogait 

is megvédené; a pátenst úgy, mintha nem is léteznek, 
az 1868. XXX. t.-cikket meg épen nem akarják ismerni! 

Ilyen felfogás mellett a horvát-szlavón protestáns 
egyházak ügyét nem lehetett megoldani; mert végre is, a 
törvényt, akár kedvező, akár nem, tiszteletben kell tarta-
nunk, a míg az fennáll. A fenforgó adminisztratív nehézsé-
geket pedig ignorálni szintén nem lehet; mert az élet 
mindennapi küzdelmei azokat akaratlanul is a felszínre 
hozzák. 

Ez az oka, hogy a következő 1883. és 1884-dik 
évben a bács-szerémi egyházmegye közgyűlésén ismét elő-
fordult e kérdés. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

I S K O L A Ü G Y . 

A debreceni hittanszaki önképzőkör jubi-
leuma és egy kis belmisszió. 

Egy nálunk ritka ünnepély folyt le egész csendben, 
szinte családi jelleggel f. hó 11-én Debrecenben. A főisk. 
hittanszaki önképzőkör, s az általa kiadott »Hittanszaki 
Közlöny* ülte meg 25 éves fennállásának fordulóját. Szá-
mos tagból álló papi nemzedéknek szolgált e kör ösztö-
nül. erőgyűjtésül és próbául, ezért remélni lehetett, hogy 
többen sietnek az egylet örömében résztvenni, mely egy-
szersmind az ő örömük is. Épen erre való tekintetből a 
rendezőség nem vasárnapra, hanem hétfőre tette az ünne-
pély napját. 

A kör hívó szózata azonban — a mi elég sajnos 
és érthetetlen — nem talált visszhangra. A régi tagok 
megfeledkeztek róla. Ketten látogattak el az egész széles 
Tiszántúlról Debrecenbe, az egyik Gulyás Lajos kis-
újszállási lelkész, a legrégibb és a leghívebb, a körnek 
egyik alapvetője, legelső elnöke, a másik Nagy Dániel. 
Sőt a kálvinista Róma sem óhajtotta hallani, hogy miként 
működött negyedszázadon át az a kör, mely a lelkészek-
nek irányt, eszmét s olthatatlanul égő lelkesedést ad. Kiss 
Áron püspök, Némethy Lajos lelkész (több nem), Simonffy 
Imre polgármester, Széli Farkas táblai tanácselnök, Köl-
csey Sándor táblai biró. Eötvös K. Lajos tanfelügyelő, 
néhány tanár, csekélyszámú hölgyközönség és a tanuló-
ifjúság alkotta azt a publikumot, mely a 25 éves jubileum 
tanulságos programmját végighallgatta. Látva a közönség 
fogyatékos sorait s visszaemlékezve a főiskolai énekkar 
közelébb lefolyt ünnepélyének zsúfolt, jórészben hölgy-
közönség előtt történt lefolyására, szinte azt kell hinnünk, 
hogy a rendezésben volt valami hiba, mert azt alig 
vagyunk hajlandók föltenni, hogy egy ilyen felemelő és 
ritka ünnepély a kör volt tagjainak s átalán a kálvinista 
közönségnek indolenciájával találkozzék. 

Az ünnepély különben úgy egészében, mint részle-
teiben magasztos, következményeiben pedig messze kiható 
volt. Balogh Ferenc, a ki a társulatot 1869-ben meg-



alapította, eszmékben gazdag megnyitó beszédet tartott, 
mely különösen fontos azon irányelvek és feladatok miatt, 
melyeket új korszak jelző fényeként tűzött ki: 1. A ref. 
lelkészek anyagi helyzetének javítása, hogy a hittanulói 
pálya vonzó legyen. 2. A theologusok működésének bel-
missziói útra terelése. 3. A lelkésznövendékeknek s mű-
ködésüknek az egész egyháztársadalom által való figye-
lemmel kisérése és felkarolása. 4. A lelkészi kar részéről 
a theologusok iránti melegebb érdeklődés s végül 5. egy 
vezéralak előállása, a ki úgy tudományos, mint belmissziói 
téren vezeti a hittanhallgatókat. E beszéd hatása azokra, 
a kiket illet, mély és erős volt, úgy hogy néhány hét 
múlva a belmissziói tevékenység, a theologusok segédke-
zése mellett, teljes erővel indul meg Debrecenben. 

Csiky Lajos nyomban ajánlkozott egy előkészítő 
felolvasásra, melyet húsvét után tart meg. A theologusok 
hittel és lélekkel telve indulnak a szent harcra. A Bethesda 
vize már megmozdult. Ifjúsági isteni tiszteletek tartása 
lőn elhatározva, melyeknek elsejét folyó hó 31-én végzi 
ugyancsak Csiky Lajos. A kezdet a legszebb reményekre 
jogosít. 

De hogy visszatérjünk a jubileumra, Lenes Géza 
s.-tanár szavalta még el Jánossy Zoltán s.-tanár ünnepi 
költeményét, Juhász László theologus olvasta fel a kör 
történetét és Diószeghy Mihály, a kör elnöke mondott 
záróbeszédet. Üdvözlő távirat érkezett Ssász Domokos er-
délyi püspöktől. Este közös vacsora volt, szokás szerint, 
érdekes pohárköszöntőkkel. 

A Hittanszaki Közlöny a jubileum emlékére szépen 
kiállított, terjedelmes (20 1.) díszszámot adott ki. írtak 
bele Kiss Áron püspök, a kör eddigi felügyelő tanárai 
(Balogh F., Csiky L.; Erdős J., Dicsőfy J., Sass B.), el-
nökei és a közlöny szerkesztői, számszerint 32-en. Min-
denikök tartalomdús cikkel vagy emléksorokkal tették ér-
tékessé a jubiláris számot. Mi is szívből üdvözöljük a 
negyedszázadot megért, szép célú kört! Vivát, crescat. 
floreat! D. 

T Á R C A . 

Augustinus befolyása a tanfejlődésre. 
6. A realistikus scholastika tana: a bűn, kegyelem, 

érdemek, szentségek. A nominalismus. 

A scholastika úgy a realismus korában, melynek 
végén aquinói Tamás (f 1274.) elődeinek tanát összefog-
lalta (Summa), mint a nominalismus uralma alatt, melyet 
Duns Scotus (f 1308.) megalapított és Occam Vilmos 
(f 1348 után) megszilárdított, az augustinismust a theo-
logiából lassankint végképen kiszorította. 

A realista scholastika Augustinus tanát még egyszer 
megkisérlette kiegyenlíteni az egyházi gyakorlat kívánta 
tannal, sőt részben reactio volt ez ellen, de a termino-
lógiánál és néhány következetlenül meghagyott tannál 
többet alig tudott megtartani. A szentírás, mint egyedüli 
hitforrás, ép oly közvetítlenül áll a hagyomány mellett, mint 
Augustinusnál, leszámítva néhány kibékítési kísérletet; a 

Krisztus által történt megváltásnak csak alkalmas voltát 
szintén tanítják: Augustinus sajátosságából alig maradt 
meg ennél több. A kegyelemtant látszólag ismételték, de 
legalább is semipelagianussá ferdítették, úgy hogy az ér-
demek szempontja alá helyezték, a szentségtanban foly-
tatták az objectiv hatás magyarázatát. Praedestinatióról 
legfeljebb mint praescientiáról van szó, ellenállhatatlan 
kegyelmet nem ismernek. Mert a szabad akarat a bűn-
eset által nem veszett el teljesen, sőt a megigazuláshoz 
szükséges. Ha ugyanis az üdvösség érdemek alapján adatik 
(mint Augustinus is mondotta), akkor érdemeket kell sze-
rezni. érdem pedig »nem lehet az emberben más, mint 
a mely a szabad akarat által történik*. Ezzel a kegyelem 
nincs kizárva; az ember saját erejével jót akarván »al-
kalmatossági érdemet* szerez (meritum de congruo), ezért 
részesül az együtt működő kegyelemben, a mely (mint 
Augustinusnál) az emberbe ömlő erő lévén az akarattal 
együtt »méltósági érdemeket« (meritum de condigno) 
született Augustinus megelőző kegyelme, a mely »nélkü-
lünk* működik, kiszorul az érdem javára és megmarad 
a gratia infusa, a mely az embert szentté teszi. Az első 
embernek is meg volt ez a szentsége (ez az Isten hason-
latossága), a bűneset folytán elvesztette ő és utódai, úgy 
hogy az eredendő bűn anyagilag a (magában véve nem 
rossz) concupiscentia ugyan, ezt is a keresztség után az 
ember elnyomhatja, de alakilag amaz eredeti igazságnak 
vagy szentségnek hiánya. Mivel pedig ez igazság a te-
remtés után fölöslegül adott ajándék volt. az ember a 
bűneset után természetének lényegéhez tartozó valamit 
nem veszített. A formális és reális szabadság különbsége 
megszűnik, s míg Augustinus szerint amaz megmaradt 
ugyan, de a rosszra hajlik, addig a scholastika szerint épen 
ellenkezőleg az akarat a jóra hajlik. Az ember, ha vét-
kezett, a jócselekedettel satisfactiót ád, ha nem vétkezett, 
érdemet szerez, a mi azért lehetséges, mert az akarat a 
kegyelem nélkül sem rossz. Krisztus és a szentek, mivel 
Isten felesleges jócselekedeteiket nekik nem számíthatja 
be lerovásként, az egyház számára érdemkincset szerez-
tek, melyben az érdemekben szűkölködők a helyettes satis-
factio elmélete alapján a búcsú által részesülhetnek. A 
bűnbánati szentség a legnagyobb, s bár mindenek felett 
az úrvaesorát magasztalják, mégis a gyakorlatban a bűn-
bánati az első és az eucharistia is főleg mint áldozati 
mise szerepel. A transsubstantiatio megállapítása után a 
theologusok Krisztus testi jelenlétének módjáról értekeznek, 
a concupiscentiáról, hogy mindkét színben a teljes Krisztus 
van jelen; az egyház megvonja a néptől a kelyhet, végül 
egy dogmai ünnepet (Űrnapja) rendel. Az ordinatio most 
már határozottan szentség, mely, miként a keresztség és 
bérmálás, elveszíthetetlen charactert ád. Szentség a há-
zasság is, mégis csakúgy magasztalják a szüzességet és 
angyali házasságokat, mint Augustinus korában. Az ő 
szentségtanának egyházias elemei voltak legnagyobb befo-
lyással; spirituális felfogását mellőzte a scholastika. az 
ige jelentőségét nagyban leszállította, annál jobban erő-
sítette a szentségek objektiv hatását. Ezek mint pusztán 
végzett cselekmények (ex opera operato) közlik a ke-
gyelmet, mert az élvezőnek lelki állapota ugyan nem 
teljesen közönyös a hatásra nézve, de elégséges, ha 
»nem vet elébe gátat*. Ha tehát a szentség mint ilyen és 
hatása ennyire független a kiszolgálótól és az élvezőtől, 
akkor annál nagyobb súly esik arra, hogy az minden 
tekintetben »rite«, a megszabott rend szerint is végeztessék, 
mert az élvezőnek méltóságához nem sok kell, a kiszol-
gálónál is elégséges, ha azt akarja végezni, a mit az egy-
ház (a puszta intentió), hanem nyelvi hiba megsemmisít-
heti a szentség hatását. Ily formalismus ellen erősen til-



takozott volna Augustinus, a kire pedig a scholastika, 
különösen Tamás, büszke volt. 

A nominalista theologusok, kiknek minden általános 
fogalom épen csak valóság nélküli fogalom volt, még 
jobban szétrombolták Augustinus rendszerét, mely a realis-
muson alapult. Az érdem, melynek föltételei egyre keve-
sebbek és könnyebbek, még inkább előtérbe tolakodott, a 
szentségek csak akkor nem hatnak, ha az élvező megveti, 
vagy határozottan hitetlen, hatnak mint opus operatum. 
És midőn a scholastika a kettős igazságnál megérkezett, 
akkor az üdvösségre elégségesnek látszott a puszta tekin-
télyhit ; az egyes ember föltétlenül meghajol a vallásos igaz-
ság előtt, melyet az egyház hirdet: ez az ember részéről 
elegendő, a többit végzik a szentségek. Pelagius is jobb 
augustinus volt, mint ezen nominalisták. 

7. A scholastika mystikus eleme. Bernát. A német 
mystiknsok. 

Mégis volt a scholastikában oly elem, a mely ere-
deténél fogva nem egyházias: az újplatonikus-augustinusi 
mystika. Aquinoi Tamás nemcsak speculativ dogmatikus, 
hanem egyúttal contemplativ mystikus. A kettőt nem tar-
tották összeférhetetlennek. Már Augustinus nemcsak a val-
lásnak, hanem a tudományos theologiának végső célját 
»Isten élvezetében* látta; a puszta tekintélyhittől föl kell 
emelkedni ahhoz, melyben magának az igazságnak hiszünk. 
Az Isten tökéletes ismerete pedig már Augustinusnál össze-
folyik az Isten közvetlen szemléletével, melyben a lélek 
a boldogság legmagasabb fokát éri el. Azonban a scho-
lastika, mivel első sorban az értelmi tökéletességet kereste, 
a mystikus elemet nem tudta úgy kifejteni mint azok, a 
kik magát ezen elemet ragadták ki, mint benső vallásos-
ságuk legtisztább kifejezőjét és éltetőjét. A XII. század 
mystikusai, élükön clairvauxi Bernát (f 1153), közvetlenül 
Augustinushoz csatlakoztak és azt vallották mit ő: »az 
atyát semmiképen sem ismerhetni meg, hanem ha töké-
letesen szeretjük« Bernát maga »Augustinus redivivus« 
(Harnack); ennek iratait tanulmányozta és még nyelvében 
is a nagy lélekismerőt követte. A mystika tulajdonképen 
újplatonikus eredetű, keresztyén annyiban, hogy a kegyes 
szemlélődés a megváltás munkájára irányul. Azért keresz-
tyén Augustinus myslikája és az Bernáté is. A szenvedő 
Krisztus az a vőlegény, a ki után a lélek mohón vágyódik, 
a kit a lélek ölelget és csókolgat, s a kit bírhatni a 
legfőbb boldogság, maga az üdvösség. »A Krisztusmys-
tika hangjai, melyeket Augustinus csak habozva szólal-
tatott meg, elragadó dallammá olvadtak egybe.« (Harnack), 
Sőt Bernát, a keresztyén elemet még szorosabban fűzte a 
ínystikához mint Augustinus, mert ha ez a földön járt és 
szenvedett Krisztust tartotta is mintaképének, mégsem 
állította, mint Bernát, hogy épen ezen szenvedés teszi 
Krisztust istenivé. Mert Bernát is Jézushoz az emberhez 
tartotta magát, dacára az adoptianismus elítélésének, 
benne látta azon isteni szeretetnek zálogát, a mely minket 
megváltott. A megváltásnak Augustinus felfogásánál na-
gyobb méltányolása, hogy abban bűnbocsánatot nyerünk, 
és hálásabb szemlélete teszi Bernát mystikáját keresz-
tyénibbé. De ő sem tudja legyőzni a pogány irányt: 
Krisztus mégis csak az út, ép úgy mint Augustinusnál és nem 
maga az élet: a történeti Krisztusért lángoló szeretet 
többé kevésbé mégis testi szeretet, a lelki Krisztushoz 
kell fölemelkedni, az emberi lélek legmagasabbra akkor 
emelkedett, midőn az idő és test korlátain felülálló Logos 
szemléletébe merül. Ezen a közvetlenség miatt egyház-
bon ló mozzanat dacára Bernát is csak oly hű fia, sőt 
vezérférfia egyházának, mint Augustinus. Az a pont, me-

lyen a sacramentalis egyház és a mystika egybekapcsoló-
dik, az askesis, vagv egyházias nevén a bűnbánat. 

És jó katholikusok a német mvstikusok is a 14. és 
15. században, Eckehart, Suso Henrik. Tauler János, a 
Német Theologia és az Imitatio Christi szerzői, a kik 
részint közvetlenül Augustinus befolyása alatt írtak (külö-
nösen az Imitatio), részint Bernát hatása alatt. Ez a 
német mystika, a mennyiben a történeti Krisztust Ber-
náténál kisebb figyelemben részesíti, közelebb áll Augusti-
nushoz, az egyházbont.ó elem erősebb benne, de ezt 
mint ilyent nem érvényesíti; a cselekedetek igazsága ellen 
még valahogyan reagál, a dogmák közül csak a gyakor-
lati vallásosság építő érdekében felhasználhatókat választja 
ki, de a többieket nem bántja. A mystikusok a XV. szá-
zadban nagyrészt a koldusrendekből kerültek és nékik az 
egyház csakolv sérthetetlen szent nagyság volt, mint a 
hivatásos scholastikusoknak. 

8. Augustinus és a curialismus. 

Mindkettő, a mystika és a scholastika, lényegileg 
Augustinus egyházfogalmát ismételte, még akkor is, midőn 
az egyházi kormányzásban és ennek tudományában, az 
egyházjogtanban, a pápás igények már érvényesültek. A 
dogmatika e pontban szintén a már meglévőt szentesítette, 
azon elmélettel, melyet curialismusnak nevezünk. Igaz 
ugyan, hogy a középkoron át a hierarchikus egyház 
nem külön hitcikkely és csak a Tridentinum után fog-
lalkozik e kérdéssel a hittan: de Augustinus spirituális 
egyházfogalmának és a hamisításokkal megalapított ká-
nonjogi elméletnek kibékítésére már Aquinoi Tamás 
törekedett. Mint Augustinus nem juthatott egységes egyház-
fogalomra, mert más egyházat talált a valóságban és más 
kivánt praedestinatiója: úgy Tamás sem tudta a hierar-
chikus egyházat fogalmilag a "kiválasztottak egységével« 
összhangzatba hozni, szorosabban fűzte ugyan össze a 
kettőt azon határozott tannal, hogy a praedestinaló ke-
gyelem csakis az egyházban működik, de ennek hierar-
chikus jelzőjét már csak úgy csempészhette be. Dogmati-
kailag a hierarchia új volt; a jog már korán kifejtette, 
benső következetességgel pápás hierarchiává. S a 14. 
században Augustinus Triumpbus és Alvarus Pelagius azt 
hirdették, hogy a pápai hatalom kiterjed az egész világ 
összes ügyeire, hogy a pápát nem ugyan személye, de 
hivatala szerint mint »Urunkat Istenünket« kell imádni; 
VIII. Bonifacius pedig ugyanekkor (1302. Unam sanctam) 
bullában proklamálta azon legelőször épen Tamásnál elő-
forduló tételt, hogy >a római pápa iránt való engedelmes-
ség az üdvösségre szükséges.« Természetesen távol van, 
hogy a curialismust ezen végső következményében Augus-
tinus hatására lehetne visszavezetni, sőt a középkor ellen-
zéki pártjai ép az ő egyházfogalmának alapjáról intézik 
támadásaikat: mégis az átmenet Augustinusról a pápás 
egyházfogalomra eléggé átlátszó s a curialismus csirái 
oly mértékben, mint általában a 4—5 század egyházában, 
megvannak Augustinusban is. Ha az egyes hivő üdvössége 
tekintetében a szentségi egyháztól függ, ha az objective 
ható szentségek a személyes méltóságtól független szent-
ségü papság kezeiben vannak: akkor az egyház tulajdon-
képen a papság és laikusok nem kellenek okvetlenül, mert 
a pap;-ág a szenteknek közössége, melynek a laikus világ 
csak munkatárgya. Hozzávévén azon nyilatkozatokat, 
melyekben Augustinus az apostoli székeknek mint az igaz 
tan és egyházi egység biztosítékainak tekintélye mellett 
szólt: természetes, hogy a nyugtalan, kivált a teljes 
szétválás után, a római szék volt kizárólagosan e tekin-
télynek birtokában. Az egyházi egységre való törekvés 



csak a pápa egyházi teljhatalmánál állhatott meg. S ha 
az egyház, mint látható földi intézmény az igazi egyház, 
melynek ezért és eredete miatt az ördögtől származó 
állammal szemben egyedül van létjoga, s ha az államot 
csak mint az egyháznak szolgáját lehet megtűrni addig, 
míg az isteni állam a földi élet összes viszonyait magába 
olvasztja: a világuralomra való törekvés csak a pápa 
világi teljhatalmában nyughatott meg. Augustinus az »isteni 
állam«-ban programmot nyújtott a középkor pápáinak, a 
kik a földi allamról, (a mely azonban már keresztyén volt), 
úgy gondolkoztak mint ő. VII. Gergely köztudomásúnak 
vette, ! ogy a királyok és fejedelmek hatalma azoktól ered, 
»a kik Istent nem ismerve, gőggel, rablásokkal, hitsze-
géssel, gyilkosságokkal, szóval majdnem az összes bűnök-
kel, a világ fejedelmének az ördögnek ösztökélése folytán 
vak mohósággal és elviselhetetlen tolakodással uralomra 
vágyódtak«, és III. Incze szerint az állami hatalmat úgy 
csikarták ki az emberek. Ha ezen pápás hierarchia ha-
talmi érdekből meghamisította magát a vallást, melyet az 
egyházpolitikába olvasztott : Augustinust sem lehet e súlyos 
vád alól teljesen fölmenteni. Mert ha nem is tartotta az 
egyházat oly értelemben öncélnak, mint a középkor, de 
az Isten és az ember közé, sőt nem egyszer Isten helyére 
tolta az egyházat, melynek külső egységét erőszakkal is 
akarta védeni, a keresztség alapján hozzátartozó eretnek 
vagy elszakadt pártokat erőszakkal térítvén. És »isteni 
állama* oly egyházpolitikai programm, mely dogmatiká-
jából folyván, ebben találta ugyan enyhítő és ellensúlyozó 
magyarázatát, de ép ezen dogmatika kiszorításának meg-
felelően valósult meg fokozatosan. Ebben rejlik a két elmé-
letnek óriási különbsége. Egyház (hierarchia), papság, püs-
pökök, zsinat, római püspökök : ez a közös létra, a melynek 
legfőbb foka Augustinus szerint az egyház, a pápás theologia 
szerint megfordítva a római püspök. A történelemben 
is ezen megfordított tekintélysor szerint emelkedtek ki az 
egyházból a papok, ezek fölé a püspökök, végül mindenek 
fölé a pápa. Azon kérdés, vájjon Augustinus episcopalista-e 
vagy curialista, nem dönthető el. részint mert az ő korá-
ban az ellentét még nem volt meg s így állást sem fog-
lalhatott, részint mert véletlen nyilatkozatai nagyon is 
ingadozók és csak általánosságban az egyháznak nem csal-
hatatlanságát, de tévedéstől való mentességét állította. Azon-
ban. ha számba veszszük az egyetemes papságnak még 
el nem felejtett gondolatát, azon körülményt, hogy mégis 
a hitnek egységét hangsúlyozta és helyezte tényleg a 
külső egység fölé, hogy tehát az egy akol és egy pásztor 
eszméjét még az őskeresztyénség magasabb értelmében 
veszi: nem csodálhatjuk, hogy ő reá hivatkoztak az epis-
copalisták, még előbb a hierarchia ellenei, általában mind-
azok, a kik a középkoron át a r. katholikus egyház fejlő-
désével szemben reformot sürgettek. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Az amerikai biblia-társaságról. 
A belmissziónak, valamint a külmissziónak, a keresz-

tyén népek Összhangzó tapasztalata szerint leghathatósabb 
eszköze a biblia. Ennek terjesztése, megkedveltetése, olva-
sása. Az angolok azt tartják, hogy a biblia a legjobb 
misszionárius és a biblia-társaság a leghathatósabb hit-
térítő-társaság. Ki az Isten igéjét megszereti, az az Istent 

s az ő szent fiát, szent lelkét és evangéliumát szereti 
meg. Istennek és az ő igéjének igaz szeretete hívta életre 
a keresztyén országokban a mindenütt nagy virágzásban 
levő s áldásosán gyümölcsöző biblia-társaságokat. 

Az amerikai biblia-társaság is ennek köszöni létre-
jöttét. 1806-ban a new-yorki Wilmos-kollégium négy 
tanulóját egy nagy vihar a mezőn egy szénaboglya alá 
szorította. Míg a vihar elvonult, arról beszélgettek, mit 
kellene tenni a hitetlenek érdekében, hogyan lehetne 
hozzájok hittérítőket küldeni. Eszméiket érlelgették, pap-
ságra jutva terjesztgették. S Isten megáldotta nemes 
törekvésöket. Az általuk jó reménynyel elvetett s nagy 
buzgósággal öntözgetett mag pár esztendő múlva kicsi-
rázott, tíz év múlva kisarjadzott. A kisded mustármag 
évtizedek múlva az »amerikai biblia-társaság« terebélyes 
fájává növekedett, melynek árnyékában ma már milliók 
és milliók találnak lelki enyhületet. 

Az említett tanulók egyike 1812-ben körutat tett az 
Egyesült-Államokban, hogy közvetlen tapasztalatból győződ-
jék meg arról, miként vannak ellátva a családok bibliával. 
Szomorú tapasztalatokat tett. A családok nagy része biblia 
nélkül volt, a biblia szeretete gyengén állott, az Isten 
igéjét emberi bölcseséggel vegyítve hirdették, a bibliát 
magánkiadók drága pénzen adták ki, a szegények nem 
juthattak bibliához, a hitközönyösek nem sokat törődtek 
vele. Hitbuzgóbb vidéken, egyes államokban az angol 
biblia-társaság példájára már 1809 óta alakultak kisebb 
bibliaterjesztő egyesületek. Hitbuzgó utazónk ezekre az 
egyesületekre támaszkodva fogott munkához. A new-yorki 
és new-jersey-i biblia-társaságok felhívására 1816. május 
8-án 35 ilyen kis társaság egyesült »amerikai biblia-
társaság* név alatt, melyhez később még 84 helyi biblia-
terjesztő-társaság csatlakozott. A társaság célja az volt, 
az ma is, a mi minden nagy biblia-társulaté: terjeszteni 
az Isten igéjét tisztán, minden emberi magyarázat és 
toldalék nélkül, minden nyelven és minden nép között, 
különösen pedig az amerikai Egyesült-Államokban. 

Az amerikai biblia-társaság működését egy 36 tagú 
igazgató-választmány (Board of Managers) vezeti. A vá-
lasztmány tagjai mindannyian világiak. A társaság szék-
helye New-York, hol 1853 óta egy nagyszerű saját palo-
tában, a hatemeletes »Bible House«-ban foly az istenes 
munka: itt revidiálják, nyomtatják, fűzik, kötik, expediál-
ják az Isten igéjét most már nemcsak Amerika minden 
államába, hanem a föld minden részéhe. A bibliát és 
részeit önköltségi vagy előállítási áron adják, szegényeknek, 
misszió-társaságoknak, vasárnapi iskoláknak, kórházaknak 
s más szeretetházaknak, ha kérik, ingyen. 

Az amerikai biblia-társaság a külmissziónak is foly-
vást nagy szolgálatokat tesz. Közel kétszáz nyelven éven-
ként félmillió példány bibliát, biblia-részt hoz forgalomba 
az idegen népek, különösen a pogányok között. Ügynök-
ségei és raktárai vannak Mexikóban, Dél-Amerikában, 
Törökországban, Kisázsiában, Syriában, Egyptomban, Per-
zsiában, Indiában, Khinában és Japánban. Ezenkívül a 
missziói társulatokat is hatályosan segíti. A külföldre szál-



lított bibliák költsége évenként 165 ezer dollár (mintegy 
412 ezer frt). Amerikában már jól ismerik s teljesen mél-
tányolják azt az angol szálló-igét: A biblia a legjobb 
misszionárius és a biblia-társaság a leghatályosabb misszió-
társulat. 

Az amerikai biblia-társaság munkásságának súly-
pontja azonban a belmisszió terére esik. Itt fejti ki nagyobb 
és sikeresebb tevékenységét, itt termi legszebb gyümölcseit. 

A biblia-társaság belmissziói tevékenységének főszer-
vei az úgynev. bibliai fiók-egyesületek (Auxiliaries). Ezek-
nek hivatása a bibliát terjeszteni, megkedveltetni, olvas-
tatni: intézkedéseket tenni arra nézve, hogy minden gyü-
lekezetben- lehetőleg minden család, minden iskolás gyermek, 
minden konfirmált ifjú, minden házasuló pár, minden kór-
ház. minden szeretetház, s más jótékony intézet kellőleg 
el legyen látva bibliával, hogy minden vidéken bibliai 
fiók-egyesületek szerveztessenek, minden államban biblia-
árusok legyenek beállítva. További szervei és közegei a 
biblia-társaságnak a biblia-árusok és biblia kör-felügyelők. 
A biblia-árusok községről-községre, házról-házra járnak a 
bibliával, azokat árusítják, olvassák, itt-ott magyarázzák 
is. A kör-felügyelők vagy biblia-superintendensek meg 
egyrészt a biblia-társaságok hivatalos képviselői a polgári 
és egyházi hatóságokkal szemben, másfelől a társulati 
munka felügyelői, a kolportőrök ellenőrzői, a fiók-társa-
ságok működésének irányzói, szóval az ő kötelességük a 
társulati tevékenységet az egyes államokban a központi 
igazgató választmány intencióinak megfelelőleg irányozni. 
Az Egyesült-Államokban jelenleg 21 bibliai kör-felügvelő. 
harmad-félszáz biblia-árus és 2000 bibliai fiók-társaság 
működik. E hivatali közegeken kívül minden buzgóbb lel-
kész, belmisszionáriusok és városi misszionáriusok nagy 
része, minden evangelista és vasárnapi iskolavezető s külö-
nösen az ifjúsági és nő-egyesületek tagjai megannyi ön-
kénytes biblia-terjesztő. Minden lelkészlakon van egy kis 
biblia-raktár, melyből a gyülekezet szegényei, valamint a 
belmissziót teljesítő egyesületek és intézetek a gyülekezet 
áldozatkészségéből ingyen kapják az Isten igéjét. 

E vállvetett lelkes munkának meg is van a jó ha-
tása. Isten igéje becsben áll a házakban, szeretet tárgya 
a sziveknek, irányzója a közgondolkozásnak, erőforrása 
az életnek, zsinórmértéke a hitnek és cselekedetnek. S a 
társaság mindent megtesz arra nézve, hogy az Isten igé-
jének szent igazságai, nemesítő erői behatoljanak az em-
berek sziveibe. Azt tartja, hogy a lelkek megnyerésén, az 
elméknek Krisztushoz vezetésén fordul meg a keresz-
tyénség ható ereje. Az elmúlt munkaévben (1893 már-
ciustól 1894. márciusig) kerek számban 1.400,000 bibliát 
és biblia-részi, bocsátott világgá az amerikai biblia-társa-
ság; fennállása óta 59 és fél millió biblia-példányt hozott 
forgalomba. 

A társulat anyagilag is virágzik, pedig nem tőkékből 
él; házán kívül vagyona nincs, hanem a hitbuzgóság élő 
tőkéjéből meríti mesés jövedelmeit. Birja az amerikai keresz-
tyénség, különösen az evangeliumi keresztyénség rokon-
szenvét és munkás szeretetét. Az ember pedig a mit igazán 

szeret, azért áldozni is kész. Legerősebb támogatói a 
presbyteriánusok, a kongregácionalisták és a methodisták. 
Ezek évenként mintegy 325,214 dollár ( = 813,035 frt) 
adománynyal járulnak a társaság céljaira. Ebből hagyo-
mányok címén 247 ezer dollár, templomi perselypénzekből 
22 ezer dollár, magán-adományok útján 11 ezer, a fiók 
egyesületek révén pedig 45 ezer dollár gyűlt be a mult 
évben. S mindez önkényt, nem kivetett adó, nem kisza-
bott tagsági díjak, hanem szives szeretetből folyó önkénytes 
adomány alakjában. 

Íme ily dolgokat, mondhatnám, csudás eredményeket 
művel az élő hit és munkás szeretet, minek nagyszerű 
sikereiből mi is levonhatjuk a rövid, de annál magvasabb 
tanulságot: ha a belmissziót s ezzel egyházad életének 
megújulását akarod, akkor először higyj az Isten igéjében 
s annak isteni kijelentőjében, a Jézus Krisztusban. Ha az 
ő lelkét beoltod a lelkedbe, megújul, megtermékenyül az s 
benned is csudákat művel Istennek ama lelke és ható ereje. 

Várcidi F. 

B E L F Ö L D . 

A lelkészi gyám intézet tervezetének 
indokolásából. 

Az országos lelkészi gyámintézetnek e lap mult 
számában közölt alapszabály-tervezetéhez a tervezet készí-
tője kimerítő indokolást és számítási táblázatokat is mel-
lékelt, melyeket röviden az alábbiakban ismertetünk. 

A tervezet 6. §-ában a szervezendő intézménynek 
néhány sarkalatos elve van kimondva. Egyik, hogy a 
rendszeres segélyezés öt beszámítható év múlva veszi 
kezdetét, másik, hogy a tagok özvegyei az egyenlőség és 
testvériség elvének megfelelően egy és ugyanazon összegű 
évjáradékban részesülnek. Az öt beszámítható szolgálati 
évvel nem bírt lelkészek özvegyei visszakapják a néhai 
férjök által befizetett tagdíjaikat és a belépési járulékot, 
de állandó segélyezésre igényt nem tarthatnak ; a lelkészi 
árvák azonban néhai atyjok szolgálati idejére való tekintet 
nélkül, tehát árvaságra jutások után azonnal, szintén 
egyenlő összegű, neveltetési, esetleg gyámolítási segélyben 
részesülnek. 

A 14. §. az özvegyi járadék Összegét egyelőre évi 
250 frtban, a 15. §. pedig az árvák neveltetési, esetleg 
gyámolítási segélyét egész-árvák részére évi 75 frtban, 
fél-árvák részére évi 50 frtban állapítja meg. Azért nem 
többet, mert a beható részletességgel eszközölt számítások 
annak lehetetlenségét bizonyították. »Kísérletet tettem 
— mondja az indokolás — a 300 frtos özvegyi évjaradék 
keresztülvezetésével is,, de a számítások már a 20-ik 
évben deficittel záródtak s ettől kezelve a 33. év végéig 
közel egy millió frt tőkének a kamatjaira volna szükség 
az egyensúly helyreállítására*. 

A tervezet 20. §-ában az intézet pénzügyi alapja 
van feltüntetve. 1. A tagok évi fizetésének 10%-ából való 
belépési járulék = 150,000 frt. 2. A tagok 27,%-os évi 
tagdíja — évenként 37,500 frt. 3 A közalaptól négy évi 
részletekben 100,000 frt és az eddigi tőkésítés = 57,000 frt. 
4. A közalap 10%-os évi járuléka — évenként 9000 frt. 
Feltünhetik, hogy az egyházközségek semmivel nem járul-
nak a gyámintézethez. Erre az Indokolás következőleg 



felel. »Nyugdíjalap létesítése céljából igenis meg lehet s 
remélhetőleg közelebbről meg is kell adóztatnunk egy-
házainkat. de a gyámalap céljaira akkor, midőn ezen 
intézmény által sem az özvegy-árvai kegyévi járandóság 
kiszolgáltatása, sem a lelkész eltemetési költségeinek hordo-
zása alól föl nem mentetnek egyházaink; szóval akkor, 
midőn a nép természetes jogérzéke előtt a j»do et des* 
elve kézzel foghatólag be nem bizonyítható, újabb terhet 
kirónunk nem indokolható, ha csak a várható előnynyel 
arányban egyáltalán nem álló végnélküli kellemetlenkedé-
seknek egyházi hivatalnokainkat kitenni nem akarjuk*. 

A vagyon kezeléséről szóló 28. §. azt mondja, hogy 
a befolyó összes jövedelmek takarékpénztári betétként ke-
zeltessenek. Ezt. az intézkedést az egyházkerületek óhajára 
vette föl a tervezet, hogy ily módon a vagyon fölötti ren-
delkezési jog szerződés által korlátozva ne legyen, mint 
az pl. a közalap pénzeinél fenforog. s hogy a kezelési 
költségek s a tőkekamatadó megtakarításával a gyámalap 
növelése biztosíttassék. Ily módon a gyámintézet a vagyona 
felett mindig szabadon disponálhat, azt jelzálogi kölcsö-
nökhe befektetheti vagy egyházi testületeknek, pl. egyház-
kerületeknek kikölcsönözheti s ekként a takarékpénztári 
kezelésnél jobban gyümölcsöztetheti. 

Az átmeneti intézkedések között ki van mondva, 
hogy a meglevő gyámintézetek tovább is sértetlenül fen-
tarthatók, hogy tagokat jövőre is vehetnek fel. 

A tervezet indokolásához A) és B) alatt két számí-
tási táblázat van mellékelve. 

Az A) tabellán az évi hozzájárulások (tagdíjak, köz-
alap 10°/<ros járuléka s a tőkék 4°/0-os kamatjai) vannak 
33 évre szólólag kiszámítva és feltüntetve. Ez a költség-
vetési folyó számla 1896 - 1928-ig. Ennek a számlának 
I-ső rovatában 2 7 2 % ~ o s tagdíjakból állandóan 37,500 frt 
bevétel van felvéve, minek az a statisztikai adat szolgál 
alapul, hogy van összesen 2000 lelkészi állásunk s ezek-
nek átlagos évi jövedelme 1.500.000 frt, a minek 2 72°/<ra 

37,500 frt. A Il-ik rovatban az eddigi gyámintézeti alap 
(-= 57,000 frt), továbbá a többi tőkék kamat-jövedelmei 
vannak évről-evre növekvő tételekkel feltüntetve, a mi az 
1-ső évben e címen 3312 frt 80 kr., a 10-ikben 31.574 frt 
62 kr., a 20-ikban 44.251 frt 64 kr., a 33-ikban 46,378 frt 
74 kr. lesz. A IIl-ik rovat a közalap 10%-os járuléká-
ból befolvó évi jövedelmet mutatja ki. még pedig az első 
tíz évben 9000, azután a 17-ig 10.000, a 20-ig 11.000, 
a 25-ik évig 12,000, a 30-ikig 13,000, a 33-ig 14,000 frtban 
évenként. A IV-ik rovatban az intézet bevételeinek össze-
sítése van kitüntetve 33 éven keresztül, a mi az első év-
ben 49,812 frt 20 kr., a 10-ikben 78.074 frt 62 kr., a 
20-ikban 92,751 frt 64 kr., a 30-ikban 97,160 frt 86 kr. 
lesz. Ezek a bevételi rovatok. 

A kiadási tételek közt az V-ik rovatban a díjvisz-
szatérések vannak kiszámítva pontos statisztikai adatok 
alapján, átlagban az öt év előtt elhalt lelkészek özvegyei 
számára és pedig az első hat évben 1837 frt 50 krtól 
4243 frt 75 krig emelkedőleg, hat éven túl pedig minden 
esztendőben 875 frtban fixirozva. A Vl-ik rovatban az 
özvegyek 250 frtos évjáradéka van kimutatva azon kulcs 
szerint, hogy évenként átlag 36 marad özvegyen, a kik 
részére az évi járadékok, melyek kifizetése a 6-ik évben 
6750 frttal kezdődik, a 33-ik évben 94,500 frt maximális 
összegre emelkedik. A Vlf-ik rovat az apátlan árvák 
50 frtos nevelési segélyeit tünteti fel 2000 frttal kezdve 
és 7700 frttal végezve. Ennek kulcsa az, hogy a lelké-
szek gvermekei közül évenként 46 marad árván, de ennek 
11°/ 0-a évenként nagykorúvá válik és 5 % - a elhal s így 
évenként 16%~a» v a 8y i s a 46-ból 7 árva kimarad a se-
gélyezendők közül. A Vlíl-ik rovat az egész árvák neve-

lési díját tünteti fel hasonló kulcs alapján, öt évig emel-
kedő, azután állandólag 1575 frtban felvett évi ajándék 
alakjában. A IX-ik rovat az összes kiadások kiszámítását 
mutatja ki 4287 frt 50 krról a 33-ik évben 104,650 frtig 
emelkedőleg, a X-ik az első 25 évben mutatkozó feles-
leget, a Xl-ik rovat pedig a 26-ik évtől a 33-ig mutat-
kozó évi hiányt, mely az utolsó évben 6771 frt 26 krig 
emelkedik. 

A B) táblázat a tőkeszámla tabellája 1896 —1928-ig. 
Ennek I-ső rovatában a lelkészek 1 0 % - ° s belépési járu-
lékai, 11-ikban a közalapnál levő 57.000 frtos gyáminté-
zeti tőke, IÍI-ikában az országos közalapból 4 éven át 
adandó 100,000 frt van feltüntetve. A IV-ik rovatban 
azok az összegek szerepelnek, melyek a folyó számla évi 
pénztármaradékaiból a tőkeszámlára lesznek áthozandók. 
Végül az V-ik rovat a tőkésített összegek évenkénti állását 
tünteti fel, világosan reámutatva arra, hogy már a 29-ik 
évben 1094 frt 90 krral, s azontúl még nagyobb ösz-
szeggel kevesbedik e tőkeösszeg annyira, hogy a 33-dik 
évben már 3021 forint 66 kr., s azontúl még nagyobb 
mérvben fokozódó állandó deficit mutatkoznék arra az 
esetre, ha ily hosszú idő alatt sem a lelkészi állások 
száma, sem a lelkészi fizetések összege nem emelkednék. 
E hiány fedezésére a tervezet azt javasolja, hogy az or-
szágos közalap az orsz, gyámintézet céljaira négy év alatt 
kiutalandó 25 — 25 ezer frt kifizetése után az 5-ik évben 
még 30 ezer frtot adjon az intézet segélyezésére, mely 
összeg kamatos kamatjaival 24 év alatt épen a deficit 
fedezésére szükségelt 75,531 frt 50 kr. tőkére nőné ki 
magát és így a gyámintézet fennállását emberileg számít-
ható pontossággal örök időre biztosítaná s másfelől módot 
nyújtana arra is, hogy a lelkészi állások számának s 
illetve a lelkészi fizetések összegének emelkedéséből be-
folyó jövedelmi többletek már talán a tíz év múlva esz-
közlendő revízió alkalmával is az özvegyek és árvák 
nagyobbmérvü segélyezésének alapjául szolgálhassanak. 

Ime, ez a veleje a Szász Domokos által beterjesztett 
gvámintézet indokolásának és pénzügyi számításainak. 

K. L. 

K Ü L F Ö L D . 

Az angol és francia protestantizmus köréből. 
Gladstone, a kormányról leszorult agg államférfi, leg-

utóbb a theologiai irodalmat gazdagítá egy értékes mun-
kával. A zsoltárokat adta ki Konkordanciával ellátva. 
Mint az előszóban mondja, azon célból, hogy »a zsol-
tároknak a magánáhitatra való használatát előmozdítsa*. 
»A zsoltárok — úgymond — a nagy kijelentésnek egy 
korábbi lépcsőjén s a miénknél kevésbé érett korban 
szedettek össze, ezért egyes tárgyakra tökéletlen világot 
vetnek ugyan, de azért még ma is első helyet foglalnak 
el az Istenhez törekvő emberi lélek tapasztalatainak fel-
jegyzései között*. A Konkordanciát különösen szükséges-
nek tartja a zsoltárok különböző és társalgó jellege miatt. 
Érdekes, hogy a Konkordancziát csaknem ötven év óta 
készíté. Még a leghevesebb politikai küzdelmei között is 
tudott egy kis időt szakítani theologiai elmélkedésekre. 

Hogy az angol társadalom magasabb körei mennyire 
érdeklődnek a theologiai kérdések iránt, mutatja lord 
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Halifax példája. A nemes lord nemrégiben a bristoli 
anglikán egyházi egyesületben felolvasást tartott a keresz-
tyén felekezetek egyesüléséről. Szerinte mind az anglikánok 
és egyéb protestánsok, mind pedig a r. katholikusok 
részéről sok akadálya van az egyesülésnek, de sok a 
reményre jogosító jelenség is. Mint mondja, az egyesülést 
a reformáció óta sokszor és sokan megkisérlették, de 
inkább politikai, mintsem theologiai okokból maradt az 
sikertelen. A kérdéssel foglalkozó anglikán és r. kath. 
theologusok szerint a köztük levő különbözőséget ki lehet 
egyenlíteni. Lord Halifax azt állítja, hogy a tridenti zsinat 
reformáló zsinat volt. A mely véget vetett a reformátiót 
előhívó visszaéléseknek. Még a vatikani zsinat dogmája 
sem riasztja vissza ezt a merész optimistát. Mert a pápa 
csalatkozhatatlansága csak azt teszi, hogy »mint az egy-
ház feje, az egyház tanát jelenti ki, miután annak helyes-
ségéről a szabályszerű és szokásos módon meggyőződik, 
a Krisztustól és apostolaitól hátrahagyott hagyományok 
alapján*. S tehát ne ijesszen meg senkit se. S hozzá 
teszi, a mostani pápa a lehető legjobban van hangolva 
az anglikán egyházi rend érvényessége iránt. És felemlíti 
azt is, hogy ezen dolog megvizsgálását Duchesnere, a 
kiválóan szabad gondolkozású katholikusra bízta. (Ez a 
remény hiú volt. A vatikán nemrégen az anglikán 
»papirend« érvénytelensége mellett nyilatkozott. Szerh.) 

A nonkonformistákról (az ev. egyházakról) komoly 
és békülékeny hangon beszélt. Azt hiszi, hogy ezeket az 
egyház botlásai és bűnei hozták létre és tartják fenn. És 
inti hitsorsosait, hogy ismerjék fel ezek tanaiban és 
munkálkodásaiban is a jót. És úgy igyekezzenek meg-
nyerni őket az egyház, az isteni intézmény és ennek 
saeramentumai számára, a melyek »életre ösztönöznek, a 
melyek a kegyelem csatornái és Isten rendezéséből érint-
kezési pontok Isten között és közöttünk*. Mint remény-
teljes körülményre, ráutal a skót államegyházban ki-
fejlett catholicitás érzelemére. Végül azt bizonyítgatja, 
hogy a keresztyénség egységét nem egyes áttérések, hanem 
az egyházak együttes cselekvése hozhatja létre. 

A beszéd szép és hatásos volt. De teljesen ignorálja 
az anglikán és a r. katholikus egyházakon kívül álló 
művelt keresztyének nézetét, a vitás kérdés sarkpontját, 
illetőleg nevezetesen a pápai csalatkozhatatlanságot értve. 
Ám lord Halifax elfogadja ezt, ha ez alatt az egyház 
szavát kell érteni. De egy művelt nonkonformista nem 
fogadhatja azt el. Mert a 19. sz. csalatkozhatatlan egy-
házában ép úgy nem hihet, mint a negyedik századéban 
nem. Ha pedig elfogadja, úgy az egyház tekintélyére kell 
elfogadnia mind azon tanokat, a melyeket a középkori 
egyház vallott, s a melyeket helyteleneknek tart. A refor-
máció megtörte az egyház egységét, de lerontotta az 
emberi tekintélyt is és ezzel a szabad tudományos kutatás 
korszakát nyitotta meg, mely az igazság érdekében kibeszél-
hetetlen nagy áldás. Az ev. egyháznak a legdrágáb kincsét 
kellene feláldoznia, legmagasabb ösztönéről kellene lemon-
dania, ha egy olyan egyházhoz csatlakoznék, mely a 
tarthatatlan emberi tekintély elvén alapszik. Egy szóval az 

úgynevezett történelmi egyházaknak mintegy vallást kel-
lene tenni tévelygésökről s csak azután beszélhetnének 
az egyesülésről. De azért mi is ismételhetjük lord Halifax 
nemes szavait: »Változtassuk át ezen világ vizét, ennek 
pártoskodását, irigységét, gyűlölködését, az evangeliom 
borává, azon békességgé, azon tiszta szívvé, a mely 
Krisztus követőinek az ismertető jele*. 

Mint angol forrásból értesülünk, a maroknyi francia 
protestantizmus nagy tevékenységet fejt ki. Ennek a moz-
gékony egyháznak a jelentősége eddig is sokkal nagyobb, 
mint számbeli aránya szerint várni lehetne. Most pedig 
egy napilapot szándékoznak kiadni, mely körül a leg-
jobb tollú protestáns írók csoportosulnak. Hiszik, hogy 
a Signal elvei és emelkedett szelleme folytán nagyszerű 
befolyást fog gyakorolni a francia közügyek vezetésére. 
Hejh! ha mi is felébrednénk a közönyből: az evangelium 
isteni erejével sava, kovásza lehetnénk a magyar társa-
dalomnak. Többen vagyunk, mint a francia protestánsok, 
több nagy és áldásos munkát végezhetnénk, mint azok! 

— a—s. 

N E K R O L O C T . 

Ferenezy Gedeon. 
1828—1895 

Született Rozsályban, Szathmár vármegyében, föld-
birtokos nemes szüléktől. Az elemi osztályokat otthon, a 
középiskolaiakat Szathmártt s a theologiát Sáros-Patakon 
és Debrecenben végezte. Mindenütt és mindent, kivétel 
nélkül kitűnő eredménynyel végezett. 

Sáros-Patakra 1845-ben ment s 1850-ben jött el 
onnan Debreczenbe. Innen 1851-ben Mező-Keresztesre 
ment rektornak, a hol nem egészen 3 évet töltött köz-
kedveltségben. 

A lelkészképességi vizsgát 1854-ben tette le, akkor, 
mikor még 3 éves rektoriájából fél év volt hátra. Ezt a 
félévet kikelle vala töltenie, de kivételesen megengedtetett 
neki. hogy ne töltse ki s 1854. nov. 26-án Várad-Olasziba 
rendeltetett segédlelkésznek Zilahi József nyugalmazott 
esperes mellé. Itt két hónap hijján három évet töltött. 
Innen N.-Szalontára jött s. lelkésznek a nagyhírű Balogh 
Péter mellé. 

1859-ben Fekete-Gyarmat hívta meg lelkészül s itt 
21 évet töltött minden megszakítás nélkül. Ezen évben 
vette nőül Fésűs Krisztinát N.-Váradról. 

Felavattatott 1860-ik év okt. 6-án Debrecenben. 
1880-ban az aradi egyházat bízta gondjaira az e. megye 
bizalma, a hol nagy szükség volt akkor egy ilyen lelkészre. 

1888-ban, augusztus végén azonban itt szélhűdés 
érte s e miatt hat és fél éven át, mint magával teljesen 
jól tehetetlen élőhalott csak teng-életet élt a hajdan vidám 
kedélyű, eleven észjárású, nagy tevékenységű s erős jel-
lemű férfiú. 

Óh sors, lábad alatt a halandó olyan mint a féreg! 
Ferenezy Gedeon már kisebb tanuló korában kitűnt 

társai közt éles esze, eleven gondolkozása, élces beszédű-
sége s erős akarat-ereje által. A vitatkozás porondján 
nem igen akadt társa, a ki megbirkózhatott vele, az 
élcelésben, vidámságot ébresztő, mulattató beszédben pe-



dig ritkította párját. Ilyen volt mint lelkész is egész 
pályáján mindaddig, míg szélhűdés nem érte szegényt. 

Mint f.-gvarmati lelkész gyakran találkozott N.-
Zerénden a jegyzői lakon Aradmegye országos hírű volt 
főispánjával. Tabajdi Károlylyal. Megszerették egymást, jó 
barátok lettek, kik kölcsönösen becsülték egymás jeles 
tulajdonságait. Tabajdi két vármegyének volt a főispánja; 
mind a két vármegye kormányzásához olyan vaskarú, 
olyan acélakaratú, olyan bátor kormányos kellett, a 
milyen Tabajdi volt. Az aradi ev. ref. egyháznak meg 
olyan jellemű lelkészre volt szüksége, a milyen Ferenczy 
volt. Igazán szerencsés gondolata volt az Tabajdinak, 
hogy rávette nagyrabecsült s szeretett barátját, miszerint 
fogadja el az aradi lelkészséget, a mely pedig jövedelem 
tekintetében csak felényi volt, mint a f.-gyarmati. 

Az a nyolc év, a mit ezen hivatalban eltöltött 
Ferenczy, az aradi egyház történetében a legértékesebbek 
közé tartozik. Az ezen nyolc év alatt kifejtett hatásos 
működés ércnél maradandóbb emléket emelt az ő nevének 
megörökítésére. 

Azonban már a 8-ik évnek folyamában szélhűdés 
érte úgy, hogy testileg egészen tehetetlenné lett, lelkének, 
elméjének szikrázó ereje azonban csak megfogyatkozott, 
de nem tört meg egészen. Nem tehetett mégis, s nem 
végezhetett lelkészi szolgálatot csak szobában sem. Két-
három éven át még bárki is megérthette a beszédjét, de 
azontúl csak a felesége értette, s így másokkal szemben 
ő volt r a tolmács. 

Óh milyen megható volt, egy-egy ilyen tolmácsolás-
nak csak a hallása is! Milyen szívszakgató, könnyeket 
facsaró volt szemlélése annak az önmagát feláldozó sze-
retetnek, békességes tűrésnek, a melylyel Fésűs Krisztina 
dajkálva, etette hat és fél éven át, egy percre sem lan-
kadó kitartással, sohasem zúgolódó önmegadással, egy-
magával semmit nem tehető, csecsemő állapotára jutott 
jó férjét. 

Tudta, hogy férje nemcsak ki nem gyógyulhat, de 
csak nem is javulhat soha. Tudta, hogy annál tovább 
tart ez a rettenetes állapot, minél jobb, minél táplálóbb 
eledelekkel tartja, eteti őt és minél többször ad enni nagv 
étvágyú betegének. És mégis éjjel is megétette legalább 
egyszer, nappal pedig rendesen négyszer. Üvegházakban 
termesztett első ugorkát, sárga dinnyét, melegágyban elő-
állított első zöldpaszulyt Ferenczyné hozatta el és etette 
meg az ő Gedeonával. 

Mindennap, az utolsó öt nap kivételével, órákon ke-
resztül ott ült ágya mellett, mondott neki gyermekmesé-
ket, beszélt régi történeteket, napi újságokat, politikai 
híreket s tartott felolvasásokat. Minden percben hárman 
voltak a háznál, két erős, drágán fizetett ápolónő és a 
hű feleség. Ketten mindig talpon voltak, egy pedig aludt. 
A feleség azonban sokszor napokon át, nem fél, hanem 
egész segítség volt, mert ha lefeküdt pihenni, felkelt meg-
törött testtel, mert meghallotta, hogy a beteg Tinit kér-
dezi s kívánja látni. Ha nem látta, azt hitte beteg, vagy 
meg is halt már s türelmetlenül várta megjelenését. Új 
erőt vett magára és ott ült, ott virrasztott, pedig az or-
vosok, a jó barátok és barátnők figyelmeztették szüntelen, 
hogy kímélje magát, mert ha nem kiméli, ő esik áldoza-
túl és még túléli a férje. 

Nem kímélte! 
Isten azonban, a szeretetnek Istene megtartotta az 

önfeláldozásnak és női hűségnek ezen igazi mintaképét. 
Megengedte neki, hogy eltemettesse jó férjét. El is temet-
tette hozzá illő pompával s a temetésen, noha szakadt a 
hó, annyian voltak jelen, hogy be sem fértek a tágas 
templomba. 

Az elismerés megadta az érdemlett tisztességet a 
meghalt férfiúnak is, az életben maradt feleségnek is. 

Csécsi Imre helybeli lelkész tartott felette költői 
szárnyalású szép és megható imát s rövid beszédet. 

Nyugodjanak békén a sokat és sokáig szenvedett 
buzgó lelkipásztor, hű férj, jó barát, jó hazafi, s igaz em-
bernek földi részei! 

Emlékezete legyen áldott! . . . 
Ágya, 1895. március 12. 

Nagy Sándor, 
evang reform, lelkész. 

I R O D A L O M . 

** A Protestáns Szemle márciusi füzete Kenessey 
Béla titkár szerkesztésében következő tartalommal jelent 
meg: l. Értekezések és tanulmányok: 1. A magyar pro-
testáns egyházak vagyonjogi viszonyai az 1790/91. XXVI. 
t.-c.-ig. Pokoly József. 2, A héber szellem bölcseleti iránya. 
Józsa Zsigmond. 3. Az énekes-könyv reformja zenészed 
szempontból. Farkas Lajos. 4. A jövő vallása s annak 
prófétái. Szlávik Mátyás. II. Irodalmi szemle: a) Hazai 
irodalom, b) Külföldi irodalom. 

** Jézushoz vezető út. Irta White E. G., angolból 
fordította Szalay József nagybecskereki lelkész. Kis 8-ad, 
143 lap, kiadja a nemzetközi vallásos iratokat terjeszti: 
egyesület, nyomatta Hornyánszky Viktor Budapest, ára 
fűzve 60 kr., kötve 90 kr., kapható a fordítónál Nagy-
Becskereken. — Képekkel illustrált, szép kiállítású vallásos 
elmélkedés. Építő irányzattal, szilárd bibliai alapon, 13 sza-
kaszban vezet a Krisztushoz. A szakaszok címei: Isten 
nek ember iránti szeretete. A bűnösnek szüksége vai 
Krisztusra. A bűnbánat. A vallástétel. Átadás. Hit és el 
fogadtatás. Az Istenfiúság tudata. A Krisztusban val 
növekedés. Munka és élet. Keresztyén életre segítők. A 
imádkozhatás kiváltsága. Mit tegyünk a kétségekkel 
Örvendjünk az ÍJrban. E kérdésekről erőteljes hittel, evan 
geliumi lélekkel és melegséggel elmélkedik. Úgyszólván 
bibliából él s annak örök igazságaival táplálja az olvas 
lelkét. A keresztyén hit erősítésére,- növelésére, mélyíte 
sére nagyon alkalmas munkácska; tele hittel, melegségge 
építő erővel. Az angol gyakorlati keresztyénségnek egés: 
séges terméke. Nem népies könyv, de elég népszer 
munka; tartalmát, nyelvezetét a nem iskolázott olvasó 
megértheti s a művelt olvasó is épül, okul belőle. De 
fordítása nem kielégítő. Először is sok idegenszerűség vs 
benne, nem a szavakban, hanem az egész nyelvezetbe 
Az «egy«, »ő«, »az« névmásoknak nem magyaros has 
nálata, germán szólásmódoknak szószerinti átfordítá: 
nagyon sérti a magyar olvasó nyelvérzékét. Magyar er 
ber nem beszél így: »Eredetileg az ember egy jó felf 
gásű értelemmel volt felruházva* (19. 1.), •>magunk 
Istennek átadása alkalmával« (50. 1.). Azután sok po 
gyolaság, színtelenség. kifejezésbeli lazaság maradt a fc 
dításban, pl. »óhajtunk átalakíttatni és megújíttatni 
Megváltó tisztességes képére« (e h. dicsőséges ábrázatjár 
Ezek a magyartalanságok és pongyolaságok nagyon gye 



gítik a derék munka hatását s bántják az olvasó nyelv-
érzékét. Ilyen fajta vallásos iratokra nagy szükségünk 
van, jó, minél többet adhatunk a közönségnek; de ha 
valaki idegen nyelvből ültet át, fordítson gondosabban és 
magyarosabban, élvezhetlen stylusban a legokosabb és 
legkegyesebb dolgok sem kelendők. 

** A Hajnal belmissziói folyóirat márciusi füzete 
Szabó Aladár szerkesztésében következő változatos tarta-
lommal jelent meg. 1. Egy új archimedesi pont. Szabó 
Aladár. 2. A felolvasásokról. Mayer Endre. 3. A belmisszió 
jövője. Koehler, missziói felügyelő. 4. Speculum veritatis. 
5. Apróságok. 6. Tárca: Fohász. Sántha Károly. 7. Missziói 
mozgalmak. 8. Irodalom. 9. Biblia-olvasó kalauz és bibliai 
thémák. A cikkeket lelkes belmisszió-szellem s erős evan-
géliumi tudat hatja át. A füzet első cikkében az az életre-
való indítvány van felújítva, hogy végezzük gondosan a 
konfirmációi tanítást, tegyük hatásossá a konfirmációi ünne-
pélyt és lássuk el a konfirmáltakat egy-egy újtestamen-
tommalsa mennyire lehet, tartsuk össze őket a konfirmáció 
után is. Ezt minden gyülekezetben meg kellene tenni! 

** A magyar írók élete és munkái című iro-
dalomtörténeti becses vállalatból, melyet a m. t. Akadémia 
megbízásából Szinnyei József ír, megjelent a 30-ik füzet. 
A Gyulai-Halász közötti írók életrajzát és könyvészetét 
közli. E füzetben is számos prot. egyházi és iskolai író 
adataival találkozunk. Gyurátz Ferenc, Haan János és Lajos, 
Haberern Jonathán, Hadik János, Hajdú Lajos (keszi) Hajdú 
László, Hajnal Ábel, Hajnóczy Dániel, János, József és 
Sámuel, Hajós János, Halasi István stb. A munka 100 
füzetre, 10 kötetre van tervezve s az eddig megjelent 
30 füzet 7094 életrajzot foglal magában. Előfizethetni 
Hornyánszky V. kiadónál öt füzetre 2 frt 50 kr., 10 fü-
zetre 5 frttal. 

** A Pallas Nagy Lexikonából megkaptuk a 
Gesztely és Grimm közti anyagot felölelő 106—110. füze-
teket. Mint rendesen, úgy ezekben a füzetekben is igen 
sok érdekes és szépen kidolgozott cikk van, az illusztrá-
ciók pedig a szokottnál is szebbek. így pl. a Glagolita-
emlék (Egy lap a Bencésrend XIV. századbeli reguláiból), 
Gombák, Gorilla, Gömörmegve térképe, Görögország, A 
világforgalom térképe, a színnyomatok és térképek való-
ságos remekeinek mondhatók, nemkülönben szépek a kö-
vetkező fametszetek is: Gombák II., Gőtefélék, Gőzgépek 
I—III., Görög szobrászat I. és II., Gőzhajók I. és Bakócz 
Tamás graduáléjának címlapja. Ez utóbbi az esztergomi 
főszékesegyház kincstárában levő hártya-kézirat után ké-
szült s tudtunkkal még sehol se volt bemutatva. 

E G Y H Á Z . 

A magyar protestáns irodalmi társaság igaz-
gató választmánya a f. évi április hó 4-én d. u. 5 órakor 
Budapesten az ev. ref. főgimnázium könyvtár-termében 
gyűlést tart, melynek tárgyai jelentések és indítványok 
lesznek. A társaság közgyűlése, úgy tudjuk, április 5-én 
d. u. 5 órakor lesz az ev. ref. főgimnázium dísztermében. 

Budapesten a vallásos estélyek három helyen 
egész télen át folynak, a negyediken, a Lónyai-utcai fő-
gimnáziumban az advent és a böjt idején. A mostani cik-
lusból már két este tartatott meg, mindig nagy és előkelő 
közönség előtt. Eddigelé Szász Károly, Szabó Aladár, 

Hamar István tartottak beszédeket Jézus szenvedésének 
egyes mozzanatairól. Az összejövetelek program inja: ének, 
ima, beszéd, ima és ének. A zuglóbeli estélyeket Péntek 
Ferencz [katekheta, a holdutcai iskolabelieket Szabó Ala-
dár, az Erzsébet-körúti imaházban Hamar Tstván püspöki 
titkár vezetik, mellettök a segédlelkészek és katekheták is 
részt vesznek e szép belmissziói tevékenységben. 

A gyülekezeti belmissziói tevékenység lassan 
bár, de folytonosan nagyobb és nagyobb tért hódít ha-
zánkban is. Most Nyiregyliázáról kaptunk erre vonatko-
zólag értesítést. A nyíregyházai ev. ref. egyházban a böjt 
tartama alatt minden héten egyszer esti 6 órakor vallásos 
felolvasásokat tartanak a lelkészek. Az első estén Lic. 
Bácz Kálmán s.-lelkész ismertette gyakorlati _ hatását a 
polgári házasságnak, a második estén Lukács Ödön espe-
reslelkész olvasott fel a búcsujárásokról és a szentek tisz-
teletéről. Mindig nagy közönség gyűl össze a felolvasá-
sokra s maga az érdeklődés legvilágosabb bizonyság arra, 
hogy e nemű felvilágosítások, irányzások és eszméltetések 
csakugyan halaszthatlanul szükségesek, határozottan hiányt 
pótolnak. A felolvasó estélyek programmja: ének, ima. 
felolvasás, ének. 

Új protestáns néplap A kath. néppárt egyik 
főpropagandája van Nagyváradon, a Schlauch püspök 
székhelyén, hol a párt elveinek terjesztésére lap is indult 
meg. Talán ennek ellensúlyozására, vagy talán mert érzi 
az idők nyomását, keletkezett ugyancsak Nagyváradot! 
egy mozgalom, melynek célja egy protestáns, sőt hatá-
rozott kálvini irányú egyházi néplap megalapítása. Címe: 
»Ébresztő*. Szerkesztője lesz Tóth József nagyváradi ev, 
ref. s.-lelkész, ki úgy egyházi, mint szépirodalmi dolgo-
zatai révén ismeretes. Alap havonként kétszer jelen meg. 
A mutatványszám e hó végén küldetik szét. Várakozással 
tekintünk elébe s előre is felhívjuk reá olvasóink figyel-
mét, bár megvalljuk, kételkedünk abban, hogy hosszú 
időközökben jelenvén meg, kellőleg hatni és építeni tudjon 
s azt sem hallgathatjuk el, hogy a >Kis Tükör« hason 
cél- és feladat szolgálatában hetenkénti megjelenésével 
hasonlíthatatlanúl közelébb jut a kitűzött cél eléréséhez. 
A provinciális enemű lapok egymásután buknak el, s ha 
a nagyváradiakat ezek példája sem rettenti el, annál di-
cséretreméltóbb törekvésük. Lehet, hogy már itt a 12-ik 
óra és e keletkező lap sem jut elődei sorsára. 

Az erdélyi egyházkerület közgyűlése Kolozs-
vártt március 16—18-ik napjain folyt le. A tanácskozást 
gróf Bethlen Gábor második főgondnok vezette, mert 
báró Bánff'y Dezső első főgondnok miniszterelnöki sürgős 
teendői miatt nem jelenhetett meg a közgyűlésen. Az 
ülések simán, békésen folytak le, a korábbi animozitás 
lecsendesült. Szász Domokos püspöki jelentése egész sorát 
jelentette be az alkotásoknak. Bérházak építése Budapes-
ten, állami sorsjáték kieszközlése a kormánynál az egyház-
kerület részére, a kolozsvári theologiai intézet fölépítése 
és tanárainak meghívása, a lelkészek árvái részére Sze-
retetház építése Kolozsvárt, az egyházkerületi lelkész ér-
tekezlet megalakulása: mind megannyi bizonyítéka annak, 
hogy erdélyi egyházkerületünk most a nagy alkotások 
korát éli. A közgyűlés lelkes ovációkban részesítette nagy-
tevékenységű püspökét s a jobbára püspöke által kezde-



ményezett intézkedéseket jóformán vita nélkül megerősí-
tette. Megerősítette a Kolozsvárra meghívott theologiai 
tanárokat is, kimondván egyúttal azt is, hogy az új theol. 
tanárok az erdélyi szervezet értelmében az egyházkerületi 
közgyűlésnek örökös tagjai. Egyben elhatározta azt is, 
hogy a nagyenvedi theologián ürességben levő tanszékek 
a nyár folyamán tartandó rendkívüli közgyűlés által be-
töltessenek. A lelkész-árvák részére alapítandó Szeretetház 
eszméjét lelkesedéssel elfogadta. Megválasztotta konventi 
képviselőit Szász Gerő, Deésy Gyula, Bartha Miklós lel-
készek, Kolozsvári Sándor, Simó Lajos és Farádi Kálmán 
világiak személyében; ezenkívül betöltötte az ürességben 
levő egyházmegyei és kollégiumi gondnoki és tanári állá-
sokat, valamint a bizottsági tagsági helyeket. Március 17-én 
papszentelést tartott, mely alkalommal Szász Gerő lendü-
letes imája és Szász Domokos püspök hatásos alkalmi 
beszéde mellett 14 újonnan választott lelkészt avatott fel. 
A közgyűlés több folyó ügy elintézése után március 18-án 
véget ért. 

Chiniquy Károly, a világhírű amerikai evangeli-
zátor, kinek két polemikus művét (A pap, a nő stb. és 
Ötven év) Révész Mihály fordításában magyar közönsé-
günk is ismeri, Montrealban a mult hónapokban súlyosan 
megbetegedett. A 85 éves aggastyán ellen ebből az alka-
lomból az amerikai pápista püspökök és jezsuiták min-
denféle ócsárlásokat és rágalmakat szórtak világgá s 
többek közt azt is mesélték, hogy Chiniquy visszatért az 
egyedül üdvözítő egyházba. Az erőteljes aggastyán azon-
ban felgyógyult s a montreáli pápás püspökhöz intézett 
francia levélben miután felsorolja, hogy a pápások részé-
ről mennyi üldöztetést kell kiállnia, egész sorozatát állítja 
fel a hittani és egyházi tételeknek és azok felett nyilvános 
disputádéra szólítja fel a püspököt. Hatalmas, energikus 
lélek lehet az, a mely 85 éves korában is ily nagy erőt 
igénylő munkára vállalkozik. 

I S K O L A . 

Az országos és egyetemes tanügyi kongresz-
szust rendező országos gyűlést egybehívta az előké-
szítői bizottság. A gyűlést 1895. április 11-dikén, nagy-
csütörtökön délután 4 órakor tartják meg a Lipót-utcai 
városháza közgyűlési termében. Az előkészítő bizottság 
március 8-án hozott határozata értelmében az országos 
szervező gyűlés tagja, lehetnek: a) az előkészítő bizottság 
tagjai; b) az egyesületek és testületek küldöttei: c) a ne-
vezetteken kivül azok, kik a 2 forint tagsági díj lefizeté-
sével a kongresszus tagjaiul jelentkeznek. A jelentkezése-
ket április 4-ig Nagy László-hoz, az előkészítő-bizottság 
titkárához (Budapest, József-körút 85.) kell intézni s a 
tagsági díjakat Mauritz liezsŐ igazgató, pénztároshoz 
(Budapest, VI. ker., állami reáliskola) kell küldeni. Azok. 
a kik kedvezményes vasúti jegyre számítanak, márc. 25-ig 
Somlyai Józsefnél, a »Magyarországi tanítók országos 
bizottsága alelnökénél (II., városmajor-utca, árvaház) jelent-
kezzenek. 

A magyar pedagógiai társaság március 16-án 
Bcgedüs István dr. elnöklése mellett szép számú közönség 
jelenlétében tartotta havi felolvasó-ülését az Akadémia heti 

üléstermében. Az első felolvasó Körösi Sándor volt, a 
ki az olaszországi középiskolai reform-mozgalmakról ér-
tekezett. A felolvasó abból indul ki, hogy a tudományok 
minden ágának és kivált a reál-tárgyaknak óriási ará-
nyokban való fejlődése magával hozza a középiskolai 
reform-mozgalmakat. Ezek Olaszországban, a hol szintén 
sok a panasz a középiskola ellen, az egységes közép-
iskola félé vezetnek. A tanügyi kormányok célja itt a 
latin tanítást redukálni, a görög nyelvet fakultatívvá tenni 
és a nemzeti műveltséget megszilárdítani, általában véve 
a túlterheltséget megszüntetni. A felolvasó kiterjeszkedik 
Martini volt miniszter tervezetére és fölemlíti, hogy Bacceli 
jelenlegi miniszter legközelebb radikálisan reformálni fogja 
a középiskolákat. — A második felolvasó Csengeri János 
dr. volt, ki a görög-póilo tanterv reformja című érteke-
zésében kimutatta, hogy a görög-pótló tárgyak behozatala 
következtében a gimnáziumi irodalmi tanítás egysége le-
hetetlenné vált. Másfelől azonban a görög-pótló tárgyak 
az általános műveltség szempontjából minden tanulóra 
nézve szükségesek. Indítványozza tehát, hogy a társaság 
indítson akciót az 1890. XXX. t.-c. revízió alá vételére 
oly irányban, hogy a görög-pótló tárgyak nagyjából a 
közös tanítás tárgyaivá tétessenek és a görög nyelv alól 
föltnentettek számára francia nyelvi tanfolyam rendez-
tessék be. 

Tanfelügyelők értekezlete. Tisztelgésük alkalmá-
ból a tanfelügyelők a közokt. minisztérium tanácskozó 
termében minap értekezletre gyűltek, a melynek célja főleg 
az volt, hogy azokat a hiányokat, a melyek a felügyelet 
sikeressé tételét megakadályozzák, konstatálva, egyúttal a 
megszüntetésökre vonatkozó intézkedéseket is egybeállít-
sák. Tudvalevőleg a közokt. miniszter is nagy súlyt fektet 
arra, hogv a reformok iránt épen az érdekelt körök szol-
gáltassák az irányító útmutatásokat. Tanfelügyeletünk egyik 
árnyoldala az a sokféle adminisztráció, mely folytonos 
újabb keletű rendeletekkel a tanfelügyelők irodai teendőit 
szaporítja annyira, hogy föladatuk megoldására, az iskola-
látogatásra majdnem képtelenek. A tanfelügyelők ugyan 
külön-külön fogják fölfejteni azokat a javaslatokat, a me-
lyekkel a fenforgó nehézségek eltávolítását elérni vélik; 
de már eddigelé bizonyos, hogy azok főleg az irodai teen-
dők apasztását és az iskolalátogatás emelését fogják célozni. 
Különösen szükségesnek bizonyult, hogy az évi statisztikai 
adatok földolgozása a statisztikai hivatalra bizassék. mert 
oly mérvű statisztikával, minővel a magyar tanfelügyelő 
van terhelve, talán csak Törökország foglalkoztatja a tan-
felügyelőket. Ha az adminisztratív teendők apasztása elér-
hető lesz, akkor a tanfelügyelők abban a helyzetben lesz-
nek, hogy az iskolai elöljárókkal és tanítókkal érintkezhetni 
fognak, a mi az államnak nem aktaszerű, de közvetlen 
befolyást fog biztosítani. Napirendre került a tanfelügye-
lők fölötte gyarló javadalmazása is, melynek emelése a 
siker conditio sine qua non-ja. Az értekezleten részt vett 
miniszternek és tanácsosainak kedvező nyilatkozatai foly-
tán egy szebb jövőbe vetett hittel távoztak a tanfelügyelők. 

A Mária Dorottya-egyesület választmánya most 
adta ki jelentését az egyesület mult évi működéséről. A 
részletes jelentés szerint, a melyet a március 31-én tar-
tandó évi közgyűlésen olvasnak föl, az egyesület minden 
tekintetben haladt s gyarapodott. Sokoldalú munkálkodá-
sából a budapesti tanítónői szakosztaly működését illeti 
meg első sorban a megemlékezés. Oly eredményes volt 
ez osztály munkálkodása, hogy azt maga a kultuszminisz-
ter is elismeréssel említette egy izben a képviselőházban. 
Az egyesületet az elmúlt évben is buzgón támogatták tö-
rekvéseiben a vidéki körök, a melyek közöl különösen az 
erdélyrészi, az újvidéki, a győri s a fiumei kört illeti meg 



a legnagyobb elismerés. Az egyesület mult évi bevétele 
15,551 frt 86 kr., kiadása pedig 13,905 frt 75 kr. volt. Az 
elhelyező iroda forgalmát nagyban emelte az egyesület 
azzal az 5000 ismertető körlevéllel, a melyet szétküldött. 
Az egyesületnek most 91,348 frt 69 kr. vagyona van. 
tehát a gyarapodás egy év alatt 7192 frt 64 kr. 

A középiskolai tanárok fizetése Németország-
ban sokkal magasabb, mint hazánkban. Berlinben és 
Frankfurtban a törzsfizetés 3200 márka, a többi porosz-
országi városokban 2760 m., Lübeckben 3000, Badenban 
2620, Anhaltban és Elszasz-Lotharingiában 2600, Hessenben 
és Brémában 2500, Oldenburgban 2400 márka. A leg-
magasabb fizetés, mit egy középiskolai tanár elérhet, Ber-
linben és Brémában 6500, Frankfurtban 6600, Porosz-
ország nagyobb városaiban 6060, Elszaszban és Lübeck-
ben 6000, Anhaltban 5900, Oldenburgban 5700 márka 
Legkisebb a törzsfizetés Lipcsében, hol 2200 márkával 
kezdik a tanárok és korpótlékkal 5700 márkáig vihetik. 
Oly fizetések, minőket nálunk a főiskolai tanárok sem 
élveznek. 

Tolna vármegye tanügye. Tolnamegye területén 
a mult évben volt 41,612 tanköteles gyermek, ezek közt 
mindennapi tanköteles 29,580, ismétlő-iskolás: 1*2,332. 
Iskolába nem járt összesen: 1256 gyermek. Tanintézet 
volt a megye területén 229; ezekből egy volt állami, állami 
segélyzett volt a szegzárdi két polg. iskola és 13 községi 
elemi iskola. Felekezeti iskola volt: 210, s pedig róm. 
kath. 119, gör. keleti 5, ev. ref. 34, ág. ev. 33, izr. 19. 
A magyarosodás az egész megyében örvendetesen halad 
előre. A megye jövőre a megszavazott pótadóból évenként 
2500 frtot fog azon tanítók jutalmazására fordítani, a kik 
a magyar nyelv terjesztésében különösen kitűnnek, úgy-
szintén az idegenajkú tanulók is jutalomban fognak része-
sölni, ha a magyar nyelvben előmenetelt tanúsítanak. 

Kötelező népoktatás Oroszországban. A minden 
oroszok ifjú cárja, mint az orosz lapok újságolják, elha-
tározta, hogy kötelező népoktatást szervez egész birodal-
mában. Eddig csak a Balti-tenger körüli három tarto-
mányban volt kötelezővé téve a népoktatás, a birodalom 
többi részében nagyon alacsony színvonalon áll a nép-
nevelés. Német lapok azt írják, hogy az orosz népnevelés 
jókarba állítására kellene legalább 150 ezer néptanító, 
a minek most csak tizedrésze van meg; kellene vagy 
100 ezer új népiskola stb. Mindez oly rengeteg költséget 
igénye], hogy megvalósítása csak fokozatosan eszközölhető. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Horváth József visontai lelkész haláláról követ-

kező jelentést kaptunk: A visontai ev. ref. gyülekezet 
szomorú szívvel tudatja szeretett lelkipásztorának. Horváth 
József ev. ref. lelkésznek, 48-as honvédnek, volt csurgói 
tanárnak, egyházmegyei tanácsbirónak életének 65-dik, 
lelkészsége 35-dik évében folyó hó 12-én történt gyászos 
elhunytát. A boldogult hült tetemei március 13-án, dél-
után 2 órakor a visontai gyülekezet sírkertjébe fog örök 
nyugalomra letétetni. Áldás, béke hamvai fölött! 

f Baróthy József b.-udvari ev. ref. lelkipásztor 
élete 54-ik, lelkészsége 26-ik, özvegysége 3-ik évében 
folyó hó 14-én B.-Udvariban elhunyt. Buzgó lelkipásztor, 
jó családapa volt. Négy gyermeke s számos rokona gyá-
szolja. Egyik fia, B. Béla, segédlelkész. Béke poraira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A két bányavárosi evang. egyház-

megye esperesévé az illetékes gyülekezetek szavazatával 
Ujágh Károly merényi lelkész választatott meg, kit rokon-
szenves tisztelettel üdvözlünk emez új tisztében. — Az 
iháros-berényi ev. gyülekezet egyhangúlag Borbély Gyula 
odavaló helyettes lelkészt választotta rendes lelkipász-
torává. — A mezőtúri ev. ref. egyház S. Tóth Sándor 
lemondásával megüresedett főgondnoki állásra dr. Ádám 
Sándor ügyvédet választotta meg. Úgy halljuk, hogy ez 
némi irányváltoztatás is, s újabb és szebb éietet jelent e 
nagy alföldi eklézsia életében, mely az utóbbi időben saj-
nálatos pártviszályok szintere volt, a mi bénítólag hatott 
a haladás minden kellékeivel biró egyházra. 

* Március 15-ikét iskoláink s néhol gyülekeze-
teink is országszerte nemzeti ünnepként ünnepelték. Iskolai 
ünnepek programmjait kaptuk a budapesti, debreceni, 
soproni, lcésmárki prot. főiskolák köréből, ünneplés hirét 
vettük valamennyi nagyobb iskolánkból. Az iskolai ünne-
peken ének, szavalat, beszédek, itt-ott zenedarabok elő-
adása stb. volt a műsoron. De templomainkban is több 
helyen felhangzott a hálaima, hogy a jó Isten hazánkat, 
»annyi balszerencse és oly sok viszály után« tartsa meg 
békességben s tegye hatalmassá és boldoggá. Az ünneplés 
érdekes adalékául fölemlítjük, hogy Tóth Dániel alsó-
borsodi esperes felhívta az egyházmegye lelkészeit, hogy 
március 15-én templomaikban alkalmi isteni tiszteletet tart-
sanak. A legtöbb helyen meg is tartaltak az alkalmi 
isteni tiszteletek. 

* A társadalmi kérdések és a protestantizmus. 
Az angolországi, amerikai és a németországi protestantiz-
mus már régebbi idő óta behatólag foglalkozik a társa-
dalmi kérdésekkel. Lelkészi értekezleteken, vallásos össze-
jöveteleken. belmissziói társulatokban mostanság úgyszól-
ván állandóan szőnyegen van a társadalmi kérdés. A 
francia protestánsok mintegy tíz éve foglalkoznak társa-
dalmi kérdésekkel. A római katholicizmus szintén sokat 
foglalkozik velük. Mi magyar protestánsok nem fogtunk 
még ehhez sem. Érdekes az a különböző szempont, mely-
ből a protestáns és római keresztyén egyház ezeket a 
kérdéseket tárgyalja. A protestantizmus mindenütt az 
egyént akarja emelni, nemesíteni és az egyén emelése 
által hatni a társadalom emélésére. A romanizmus meg 
megfordítva akarja: a középkori eszmékhez és intézmé-
nyekhez törekszik visszavezetni, hogy a társadalmat refor-
málja. A romanizmus azt vallja: a mennyit ér a társa-
dalom, annyit ér az ember. A protestantizmus meg annak 
áz elvnek hódol: a mennyit ér az egyén, annyit ér a 
társadalom. Meggyőződésünk, hogy e téren is a protestan-
tizmusé a jövő. Először jó emberek kellenek, azután meg-
javul a társadalom is. Csak a legelső javító, nemesítő 
erőről ne felejtkezzünk meg, mely az evangelium, Istennek 
ama sz mlséges ereje és hatalma. 

* A magyar birodalom népesedése Az országos 
magyar statisztikai hivatal közleményeinek hetedik kötete 
a magyar korona országainak 1892. és 1893. évi nép-
mozgalmáról ad képet. Egyik fejezetében ki van mutatva 
a magyar birodalom polgári népessége 1890-től, tehát a 
népszámlálás esztendejétől 1893. végéig. Ebből a kimuta-



tásból közöljük a következőket. A magyar birodalom pol-
gári lakossága volt 1890-ben 17.349,398 lélek. 1893. vé-
gén volt 17.808,544. A népesség szaporodott 1891-ben 
161,430, 1892-ben 91,169 és 1893-ban 203,547 fővel. 
A magyar anyaország polgári lakossága külön volt 
1890-ben 15.133,494, ' 1893-ban 15 millió 545,832 íő. 
Vallás szerint, a római katholikus népesség az egész ma-
gyar birodalomban 1890-től 1893. végéig 8.823,472-ről 
9 millió 61,223-ra szaporodott; a magyar anyaországban 
7.241,997-ről 7.444,815-re. A görög katholikusok az egész 
magyar birodalomban 1.667,980-ról 1.718,696-ra. A ma-
gyar anyaországban 1.655,600-ról 1.720,373-ra. A görög 
keletiek a magyar korona országaiban 2 millió 632,332-ről 
2.679,887-re szaporodtak, az anyaországban 2.064,744-ről 
2.091,827-re. Az ágostai evangélikusok a magyar biroda-
lomban 1.204,040-ről 1.227,214-re szaporodtak; az anya-
országban 1.180,489-ről 1.203;293-ra. A reformátusok a 
magyar birodalomban 2.225,126-ról 2.272,074-re szapo-
rodtak; az anyaországban 2.212,633-ról 2.259.666-ra. 
Az unitáriusok 61,645-ről 63,637-re szaporodtak. A zsidók 
a magyar birodalomban 725,222-ről 761,963-ra szaporod-
tak ; az anyaországban 707,472-ről 743,521-re. 

* Az Egyesült-Államok jótékonyságáról azt 
írja egyik bécsi lap, hogy az a mult évben a kereskedelmi 
és gazdasági válság miatt nagyot csökkent az 1893-ik 
évihez képest. 1893-ban a jótékony célokra befolyt ado-
mányok összege 78.967,679 frt volt, míg 1894-ben 
47.921,079 frt. A legnagyobb adományt, 2.790,000 frtot 
bizonyos dr. Brutt tette Baltimoreban az ottani közkönyv-
tárra. Volt ezenkívül még nyolc nagy adomány 2.400,000 
frttal, melyek egyetemre, nevelési célokra, jótékony intéze-
tekre, egyházakra, kórházakra s más közhasznú célokra 
estek. Egy milliós, félmilliós, 100,000 frtos alapítványok 
egyáltalában nem ritkák az amerikai Egyesült-Államokban. 
-— A mi debreceni főiskolánknak is néhány ilyen szabású 
alapítványra és adományra volna szüksége, akkor aztán 
lehetne belőle igazi egyetemet csinálni. 

* A pápák életkora. Az eddigi 263 pápa közül 
csak 11 volt, a ki 17 évnél tovább uralkodott. Az Avig-
nonból való visszatérés (1078) óta csak 16 pápa haladta 
meg a nyolcvanéves életkort. XVI. Gergely pápa 80 évet 
és nyolc hónapot élt, XII. Gergely, II. Calixt és XIII. Be-
nedek 81 évet, VIII. Sándor és VI. Pius 82 évet, XIII. Ger-
gely, X. Ince, XIV. Benedek és VII. Pius 83 évet, III. Pál 
84 évet, IX. Pius, X. és XII. Kelemen pedig 85 évet. A 
legnagyobb életkort IX. Kelemen és IV. Pál pápák érték 
el, kik közül az előbbi 92, az utóbbi 93 éves korában 
halt meg. A jelenlegi pápa, XIII. Leó nemrég ünnepelte 
80-ik születésnapját és reméli, hogy mint ezt neki meg-
jósolták. megéri a kilencven esztendőt. 

* London népessége a legújabb népszámlálás sze-
rint 4.211.700 lélekre emelkedett. A lakosság 1880 óta a 
fővároshoz csatolt helységekbe özönlik, míg azelőtt inkább 
a külvárosok népessége szaporodott rohamosabban. Ennek 
folytán a város óriás lakosságának szaporodása a 80-as 
években nem volt oly nagy, mint a 70-es években. London 
város szaporodási arányszáma a jelen században csaknem 
folytonosan az egész királyság népességének 16 százaléka 
volt, ez az arányszám azonban 1881—1891-ig leszállott 
10%-n1 — Londonban a lakosságnak csak 2'26%-a 

idegen; legszámosabbak az oroszok és a lengyelek. A 
szülöttek száma 1892. volt 132,328, míg a halottaké 
86.833. A cselédek száma 391,000, az iparral foglalkozóké 
több egy milliónál. A keresetképtelen szegények, koldusok 
száma 114,531. Egy négyzetkilométer területen 18.000 
ember lakik, de azért a halandósági arány elég kedvező, 
a mennyiben minden 1000 emberből évenként 21.71 
hal meg. 

Pályázat tanári állásra. 
A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban egy magyar-

latin nyelv és irodalmi, esetleg classica philologiai tan-
székre pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak középiskolai tanári oklevéllel biró, vagy 
a középiskolai törvény 29. §. értelmében a képesítő vizs-
gálat alól felmentett egyének, kik azonnal rendes tanárokul 
alkalmaztatnak. 

Pályavégzett tanárjelöltek is pályázhatnak, kik azon-
ban csak helyettes tanárul alkalmaztatnak s 1 — 3 év 
alatt oklevelet szerezni tartoznak; ha ezt megszerezték s 
ha ezalatt hivatásuknak kellően megfelelnek, azonnal ren-
des tanárokká mozdíttatnak elő. 

Rendes tanár javadalma 1000 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér és 50 frt ötödéves korpótlék. Helyettes tanár fize-
tése 800 frt. 

Mindkettő évnegyedi részletekben előre fizetve. 
Kilátás van legközelebb állami segély nyerésére és 

a tanári fizetések javítására. 
A megválasztott tanár az egyházi törvények 469. §-a 

értelmében heti 20 óránál többre nem kötelezhető; jogos 
és kötelezett tagja a dunamelléki ev. ref. egyházkerületi, 
illetőleg az országos tanári nyűg- és gyámintézetnek, a 
mennyiben a fentartó testület az utóbbiba belépését be-
jelentette. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott tanár állását az 1895/96. iskolai év 

kezdetén köteles elfoglalni. 
Pályázni óhajtók keresztelő levéllel, tanári oklevéllel, 

esetleg eddigi tanári működésüket, továbbá katonai szolgá-
lati viszonyukat igazoló okmánynyal felszerelt kérvényü-
ket, az egyháztanácshoz címezve, f . é. ápril. 15-ig bezá-
rólag küldjék be. 

Kecskemét, 1895. március 4 én. 

Katona Mihály, 
2 — 2 főgimn. igazgató . 

A k i a d ó h i v a t a l ü z e n e t e . A Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap« évnegyedes előfizetőit tisz-
telettel felkérjük, hogy előfizetésüket megújítani, 
illetőleg a jövő évnegyedi előfizetési díjat bekül-
deni szíveskedjenek. A kik erre nézve nem nyilat-
koznak, azoknak a lapot tovább nem küldjük. 

A „Prot. Egyh< és lsk. Lap" 
kiadóhivatala. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PRO 
EGYIIAZI ES ISKOLAI LAP. 

Sicrhcsítőség: 
IX. kerület, Pipa-utca 33. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadtf-liivatal : 

Hornyánszky Viktor JcötiyvkeresJeedóse (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí 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 : 9 frt. 

Egyes szám ára !£0 kr. 

Megjegyzések az új gyámintézeti 
tervezetre. 

A milyen általános volt az elégedet lenség 
a lelkészi özvegy-árvai gyámintézet első terve-
zetével szemben, csaknem oly általános megelé-
gedés fogadj a a második tervezetet , melynek 
készítésénél teljes méltánylat tal fel vannak hasz-
nálva mindazon javaslatok, melyek az első tervezet 
b í rá la tának kapcsán felmerültek s melyeket a 
tervbe vett áldásos intézmény valódi céljának 
veszélyeztetése nélkül felvenni lehetett . 

A jelkészözvegyek évi j á ru lékának egyenlő-
sítése, az á rváknak az atya tagsági éveire nem 
tekintő feltétlen segélyezése különösen azon pon-
tok, melyek bizonyára általános megelégedéssel 
fogadtatnak. 

Mindazáltal már ecldig is merül tek fel egyes 
hangok az ú j tervezet egyik vagy másik pont ja 
ellen, melyekre nem célom reflektálni, hanem 
ezektől függet lenül óhajtok pár megjegyzést tenni 
az új tervezet egyes pontjaira. 

A 3. §. szerint a »jelenleg működő, vagy 
ezután szolgálatba lépő rendes lelkészek« az in-
tézet kötelezett tagjai. Merev jogi szempontból 
bizonyára kérdés alá jöhetne, hogy a jelenleg 
m á r szolgálatban levő lelkészek csakugyan köte-
lezhetők-e egy ezután felállítandó intézet tagjai-
nak sorába lépni, azonban a tervbe vett intézet 
áldásos volta, a megalkotása iránti közóhaj tás s 
végre az a tény, hogy a tervezet egy oly szá-
mítás alapján készült, mely az intézet életbelépte 
napján szolgálatban levő összes lelkészek rész-
vételét s já ru lékai t kombinációba vette: bizonyára 
minden egyes lelkésznél azon véleményt költik 
fel, hogy még akkor is kötelessége lenne ez intézet 
tagjává lenni, ha ezt a szabályzat kötelező erő-
vel nem rendelné is el. 

De épen annál fogva, hogy a gyámintézet 
életbeléptének napjától kezdve az összes szolgá-
latban lépő lelkészek kötelezett tagjai lesznek 

annak, méltányosnak, sőt szükségesnek látom, 
hogy a 6., 7. ós 13. §-okban különbség tétessék 
egyfelől a már szolgálatban levő, másfelől a meg-
alakulás u tán belépendő tagok között. 

A 13. §. ugyanis a gyámintézeti tagságban 
eltöltött öt teljes évhez köti az özvegy évi se-
gélyezését ; míg ellenben azon özvegy, kinek 
férje az öt tagsági év betöltése előtt hal meg, 
csak a íerje által befizetett összes tagdí jakat ós 
belépési já rulékot kapja vissza — időközi kamat 
nélkül — de állandó segélyezést nem nyer. (6. §.) 

Nagyon jól tudom én, hogy minden nyug-
díj- és gyámintézet köt ki bizonyos számú — 

'öt, sőt tíz, — tagsági évet, a melyet be kell az 
illetőnek tölteni, hogy maga nyugdíj-, illetve öz-
vegye gyámdí jképes l e h e s s e n ; azt is teljesen 
mél tányosnak tar tom, hogy a megalakulás u tán 
belépendő összes lelkészekkel szemben változatla-
nul fentar tassanak a hivatolt szakaszokban foglalt 
intézkedések ; de azt sem jogosnak, sem méltá-
nyosnak nem tar thatom, hogy e pontnál egy 26 
éves kezdő lelkész egyenlő kategór iába vétessék 
a 36, 46 sőt 56 éves, 10, 20 sőt 30 év óta 
szolgáló lelkészekkel. 

Az Úr mindnyájunkkal szabados ugyan, de 
a természet rend je szerint mennél fiatalabb az 
ember, annál több kilátása van, hogy a kikötött 
öt évet elérhet i ; v i szont : mentől elébb ha ladunk 
az időben, annál nagyobb az eshetőség a r r a nézve, 
hogy búcsút kell mondanunk e világnak. Ennél-
fogva határozot tan ki merem mondani, hogy a 
javaslat szóbanforgó intézkedése egyenesen sé-
relmes a már szolgálatban levő lelkészekre nézve, 
és pedig annál nagyobb arányban, mennél ré-
gebben szolgál valaki. 

Én azt hiszem, hogy e bajon igen könnyű 
segíteni olyanformán, hogy az intézet megala-
kulásakor szolgálatban levő lelkészek halála ese-
tére, ezek özvegyei részére nem öt évi gyám-
intézeti tagság után, hanem általában biztosít-
tassék az állandó évi segélyezés, azonban annak 



kikötésével, hogy a férj részéről öt évi járulék 
okvetlenül befizettessék az intézet p é n z t á r á b a ; 
a mennyiben pedig a férj ez öt év letelte előtt 
meghalna, az öt évből még hátralevő években az 
özvegy részére kiutalt évi segélyből vonassék le 
a fér j évi j á ru lékának megfelelő összeg. 

Lehet , nehézkesen fejeztem ki magamat, de 
a példa mindent fel fog világosítani. Feltéve, hogy 
a gyámintézet 1896. j anuá r 1-én életbe lép: javas-
latom szerint az e napon tényleg szolgálatban 
levő lelkészek özvegyei — azonban a 19. §. aj 
pontjának fentartásával — kivétel nélkül igényt 
nyernek az évi segélyezésre azon kikötés mellett, 
hogyha a fér j az 1900. év december 31-ig (öt 
éven belől) meghalna, szabályszerű évi j á ru léka 
az özvegy évi segélyéből ugyancsak a jelzett öt 
évi ha tár idő leteltéig a gyámintézeti pénz tárban 
visszatartassék. 

Kívánatossá, sőt szükségessé teszi a fentebbi 
módosítást azon körülmény, hogy bár a javaslat 
32. és 33. §-ai megengedik nemcsak azt, hogy 
a szabályzat életbeléptetése idején szolgálatban 
levő lelkészek eddigi (egyházmegyei vagy kerü-
leti) gyámintézetüknek tagjai maradha tnak , ha-
nem azt is, hogy az országos intézet megalaku-
lása után szolgálni kezdő lelkészek is beléphes-
senek amaz intézetekbe : mindazáltal alig-alig 
lesznek, kik ez engedményt igénybe fogják venni, 
mert a legtöbb lelkész nem lesz képes két (<esetleg 
három) intézet iránt fizetési kötelezettséget teljesíteni. 

Ennek viszont e lkerülhetet len következménye 
az lesz, hogy a már most szolgálatban levő lel-
készek — kötelesek lévén az országos intézetbe 
belépni —• megyei vagy kerület i intézetüktől 
igyekezni fognak lehető méltányos feltételek mel-
let megválni, esetleg az egész intézetet közmeg-
egyezés út ján feloszlatni. 

De ez ismét sok nehézséggel fog járni, ha 
a javaslat eredeti szerkezete marad érvényben. 

Vegyünk fel egy pélclát, az abauji lelké-
szekét. Itt egy lelkész, az egyházmegyei gyám-
intézetbe 600 frt jövedelem után fizet 8°/0 = 48 
forint törzsbetéte t ós l°/0 évi já ru lékot = 6 fr tot ; 
az országos intézetbe fizetnie kell 10°/0 törzs-
betétet = 6 0 frt és 2y2°/0 évi já ru lékot = 15 frt. 
Vájjon az a 600 frtos lelkészi állomás megbírja-e 
ezt a 3 V2 °/0 (21 frt) évi járulékot , a törzsbetétek-
ről nem is szólva. De vegyünk egy 1500 fr tos 
lelkészi fizetést, mely után a két gyámintézetbe 
15 + 37 fr t 50 kr. = 52 frt 50 kr. évi já ru lékot 
kell f izetni! 

Már most — ismét csak példaképen szólva 
— az abauji lelkészek i lyenformán gondolkod-
ha tnak : megválók az egyházmegyei gyámintézet-
től —• a mint ezt az alapszabály határozot tan 
meg is engedi — mely egyelőre csak 100 forint 

évi segélyt biztosít az özvegynek és á rváknak s 
örömmel lépek az országosba, hol az özvegynek 
250 forint, a kiskorú á rváknak pedig szintén 
megfelelő nevelési segély biztosíttatik. 

Azonban most jő a bökkenő. Nincs pecsétes 
levelem róla, hogy 1900 dec. 31-ig elélek, vagyis 
özvegyemnek nincs feltétlenül biztosítva az évi 
250 forint állandó segély, míg a megyei gyám-
intézet feltétlenül biztosítja az évi 100 forintot. 
Már peclig a bizonyos 100 forint mindig jobb a 
bizonytalan 250 forintnál. Ennélfogva a most 
szolgáló abauji lelkészek — s bizonyára más 
egyházmegyebeliek is — egy kínos d i lemmába 
keverednek, melynek vége az országos intézetbe 
való belépés k imondandó kötelezettsége mellett az 
lesz, hogy a két gyámintézet a lelkészek legna-
gyobb részére csaknem elhordozhatat lan fizetési 
te rhe t fog róni. 

Az országos intézet életbelépése után szol-
gálni kezelő lelkészek helyzete már sokkal köny-
nyebb lesz. Az országos intézetbe be kell lépniök, 
a megyeibe vagy kerület ibe azonban nem lesznek 
kénytelenek belépni. Bizonyára ez u tóbbiakba alig 
lép be közülök egy is, mer t az országos intézet 
t isztességes ellátást nyújt az özvegyek és árvák-
nak; a kétfelé való fizetést pedig jövedelmük 
csekély volta nem engedi meg. 

Tekintve tehát, hogy az eredeti tervezet a 
most szolgálatban levő lelkészek özvegyei közül 
mindazokat állandó évi segély nélkül hagyja, 
kiknek férje 1900. december 31-én innen hal 
el, mely rendelkezés az összes lelkészcsaládokat, 
vagy azok legnagyobb részét, egész a jelzett időig 
folytonos aggodalomban ta r tha t j a s az e ha tár időn 
belül özvegységre marad t szegény nőket, körül-
belöl 175—180 lelkészözvegyet — önhibájukon 
kívül — jó szerint minden segély nélkül hagyja 
s csupán a kiskorú árvák után esedékes nevel-
tetési segélyre utal ja; 

tekintve továbbá, hogy az eredet i tervezet 
megtar tása a jelenleg szolgálatban levő lelkészek 
nagy részére nézve megnehezít i , sőt csaknem 
lehetet lenné teszi a saját megyei gyámintézetük-
kel való leszámolást és kiegyezést s ennek kö-
vetkeztében az egyes lelkészekre kettős, csaknem 
elviselhetetlen fizetési t e rheke t ró; 

tekintve végre, hogy az én módosításom 
szerint, az évi já ru lékok öt éven át való befize-
tése a lelkész-férj elébb tör tént elhalálozása ese-
tén is teljesen biztosítva van: mindezek alapján 
bátor vagyok módosí tásomat az illetékes körök 
figyelmébe ajánlani. 

Jól tudom, hogy azon 175 vagy 180 özvegy 
állandó segélyezése, kiket e célra a tervezet 
nem vett számításba, kivált a legelső években 
igen te temes összeggel terheli meg az intézet 



p é n z t á r á t ; azt a zonban nem g o n d o l n á m , hogy 
az egyensú ly t vég leg m e g z a v a r n á , vagy ta lán 
e g y e n e s def ic i te t okozha tna . A k iknek s z a k j u k b a 
vág, rövid idő a la t t m e g t e h e t i k e t e k i n t e t b e n 
a számí tásoka t . Ha ped ig e számí tá sok c s a k u g y a n 
azt m u t a t n á k , hogy módos í tványom e l fogadása 
n a g y o b b def ic i te t idézne elő, m é g ez e se tben 
is t u d n é k segí ten i a dolgon o ly formán , hogy ki-
m o n d a n á m , misze r in t a gyámin téze t i f i ze téseke t 
1896. j a n u á r 1- től kell u g y a n te l jes í teni , a se-
gé lyezés azonban csak 1 — 2 , ese t l eg 3 óv m ú l v a 
veszi kezde té t . Állandó évi segélyre azonban a most 
szolgáló lelkészek Özvegyeinek általában jogot adnék, 
bárha 1—2—3 év múlva kezdődnék is meg a se-
gélyezés. 

* 
* * 

I lyen h o s s z a s a n kel lvón az e lőbbi k é r d é s t 
t á rgya lnom, egy más ik dolgot csak röv iden em-
lítek meg. Az egyes g y ü l e k e z e t e k e t okve t l enü l 
be kell vonni s ze r in t em a g y á m i n t é z e t kötelé-
kébe, m á r csak a kötelességtudat folytonos ébren-
tartása végett is. Egye lő re te l jesen m e g l e h e t n e 
e légedn i a n n a k k imondásáva l , hogy a le lkész 
ál tal f ize tendő évi j á ru lókból a gyü lekeze t 
az ö tödrész t , vagyis a V2

0/<r°t visel je ; t o v á b b á 
fe lh ívnám, e se t l eg kö te l ezném is az egyes gyüle-
keze teke t , hogy igyekezzenek l a s s a n k é n t egy olyan 
tőké t t e r emten i , me lynek k a m a t j á b ó l az évi j á ru -
l éknak legalább fele f edezhe tő lenne . E r r e a cé l ra 
egy 8 0 0 f r t j ö v e d e l m ű lelkészi á l lomásná l (20 f r t 
évi j á ru lék ) 2 0 0 fr t t őke kel lene , me lynek 5°/0-os 
k a m a t a 10 for in t . Ezt a ké tszáz fo r in to t ped ig 
papvá lasz tások , ü n n e p é l y e k , vagy egyéb neve-
zetes e s e m é n y e k a lka lmáva l nem lenne nehéz 
összehozni . 

Révész Kálmán. 

A horvát-szlavónországi prot, egyházak 
kérdéséhez. 

VI. 

A horvát egyházak szavazása 1883-ban. — Belohorszky röpirata 
188í. — Közigazgatási zavarok, a bács-szerémi egyházmegye 

indítványai és a bányai ker. gyűlés határozata. 

A zágrábi egyház kérvényét csak azért tartottuk 
szükségesnek legalább főbb vonásaiban közölni, hogy a 
szíves olvasó ismerje a horvátok álláspontját és annak 
fogadtatását a magyar közönség részéről. 

Minthogy a horvát kormány többször hívta fel az 
ev. gyülekezeteket a szervezkedésre és a jogosan követelt 
államsegély megadását egyenesen ettől tette függővé, ter-
mészetes, hogy azok a gyülekezetek nyugtalanul várták a 
rendezést. De ki hajtsa azt végre ? Az a horvát kormány, 
a melyhez a zágrábi egyház fordult? Vagy az a magyar-
honi ev. anyaegyház, melynek kötelékéhez tartoztak ? 

Egészen helyesen fogták fel kötelességüket az illető 
gyülekezetek, mikor a magyarhoni egyetemes egyházhoz, 
s ennek hatósági első fórumához a bács-szerémi ev. egy-
házmegyéhez fordultak kérelmükkel. A bács-szerémi egy-
házmegye, hogy alapos előterjesztést tehessen a felsőbb 
egyházi hatóságnak, szavazásra hívta fel az illető gyüle-
kezeteket arra nézve: kivánják-e, hogy egy különálló 
horvát egyházmegye alakíttassék, igen vagy nem? 

A szavazás, melynek eredménye az 1884-diki egy-
házmegyei gyűlésen lőn kihirdetve, azt mutatta, hogy 
Neudorfot kivéve, valamennyi egyház a külön egyház-
megye, esetleg külön szuperintendencia mellett nyilatkozott. 
Lehet, hogy erre hatással volt azon röpirat is, melyet e 
tárgyban Belohorszky Gábor esperes e cím alatt írt: »Eine 
neue evangelische Augsb. Conf. Superintendur, für die 
Königreiche Kroatien und Slavonien. Neusatz 1884.* Elég 
az, hogy az egyházmegye a gyülekezetek szavazata alap-
ján azonnal kimondotta, hogy egy önálló horvát-szlavón 
egyházmegye alakulása ellen a maga részéről nemcsak 
semmiféle ellenvetést nem tesz, sőt azt pártolja s utasítja 
az egyházkerületre menendő követeit, hogy ott ily érte-
lemben nyilatkozzanak. 

Ez annál inkább látszott szükségesnek, mivel nem 
hiányoztak esetek, melyek világossá tették, hogy a horvát 
kormányzat épen nem respektálja a magyarhoni ev. egy-
ház főhatóságának intézkedéseit. Ilyen frappáns eset volt 
például az új-pazuai papválasztás, melynél a bányakerü-
leti püspök a lelkészválasztásba bocsátkozni nem akaró 
egyházba a kerületi papválasztási szabályzat értelmében 
Korossy Emilt administratorul kinevezte. A hívek ez ellen 
tiltakoztak és mivel sem az esperesnél, sem a püspöknél 
meg nem hallgattattak, panaszukkal a zágrábi főkormány-
zósághoz fordultak, mely ügyüket akként intézte el, hogy 
Korossynak kineveztetését megsemmisítette, s új válasz-
tást rendelt el. Másik ilyen illetéktelen intézkedése volt a 
horvát kormánynak az, hogy az antunováni ev. iskolát 
— mivel a tanító egyúttal pap volt — bezáratta. Ily 
esetek elég indokul szolgálhattak volna arra. hogy az 
egyházkerület komolyan lásson az ily hatósági összeütkö-
zések megszüntetéséhez. 

De mi történt ? Az, hogy az egyházkerületi közgyűlés, 
mikor a fentebbi bács-szerémi indítvány szóba került, 
egyszerre visszahökkent eddig követett útjáról. Már ekkor 
a nemzetiségi kérdés lidérce nyomta az emberek lelkét. 
Nemcsak az önálló horvát esperesség megalakításáról nem 
akart hallani, hanem még Rohonyi Gyula esperes kikül-
döttnek azon indítványát sem fogadta el. melynek az volt 
a célja, hogy a horvát-szlavón országokban levő protes-
tánsoknak vallásügye országos törvény által, a teljes 
vallás-szabadság elve alapján, szabályoztassék ! S mivolt 
ennek az oka? Nem más, mint a gyűlés tagjai között 
elterjesztett azon gyanú, hogy a bács-szerémi esperes, 
a ki a fentebb említett röpiratot írta, a horvát-szlavón egy-
házakat el akarja szakítani a magyarhoni anyaegyháztól, 
hogy e részben titkos aspirációi vannak; azért akar külön 
szuperintendenciát, mert püspök szeretne lenni! Szóval: az 



egész eddig fejtegetett mozgalom nemzetiségi aspiraciók 
kifolyásának lőn feltüntetve. 

Ez pedig nagyobb hatást idézett elő, mint minden 
érvelés. Hiába mondta az illető esperes, hogy a horvát-
szlavón ev. egyházaknak állapota tűrhetetlen, hogy a kü-
lön szervezkedés egyházi és politikai okokból szükséges. 
Hiába utalt a gyakorlati élet bonyodalmaira, az egyházi 
hitélet követelményeire és azon anomaliára, hogy a mi 
gondatlanságunk következtében németországi és svájci 
papok és leviták foglalják el a tért, hogy a mi befolyá-
sunk mellett a külön horvát egyházmegye alakítása nem 
jár semmi veszedelemmel. Elég volt Láng Adolf pestmegyei 
esperesnek egyszerű felszólalása, és >jogainknak* hang-
súlyozása. A kerület elvetette indítványát; s minden bővebb 
indokolás nélkül kijelentette, hogy »a mindeddig a bács-
szerémi egyházmegyének szerves kiegészítő részét képező, 
s annak jogait és oltalmát élvező szlavón egyházaknak 
külön egyházmegyévé leendő alakulását sem időszerűnek, 
sem indokoltnak nem tartja /< 

És midőn ekként kijelentette a kerület, hogy az es-
peres indítványához járul, egyúttal oda utasította a bács-
szerémi egyházmegyét, »hogy a jelenlegi viszonyokkal és 
felmerülő nehézségekkel szemben az egyház autonom jo-
gait érvényesíteni igyekezzék és befolyását a rendelke-
zésre álló eszközökkel biztosítsa«. 

Hogy e határozatnak, az eddig történtek után mi 
értelme van. azt valóban nehéz volna megmondani. A 
gyűlés teljes érzéketlenséget tanúsított ez ügy érdeme iránt. 
Ennek lehet tulajdonítani, hogy mikor Rohonyi Gyula 
hosszabb indokolás kíséretében azt indítványozta: mondja 
ki a közgyűlés, hogy mielőtt a horvát-szlavón külön prot. 
esperesség felállításáról érdemleges határozatot hozna, arról 
gondoskodik, hogy az ottani prot. szabad vallásgyakorlat 
és autonomia ügyében felterjesztést intéz a közoktatásügyi 
m. kir. miniszter útján a horvát-szlavón-dalmát minisz-
tériumhoz, hogy az a horvát bánnal vinné keresztül, 
hogy Horvátország egész területén az ág. és helv. hit-
vallás szabad vallásgyakorlata törvényileg biztosíttassék és 
autonomiája elismertessék, maga az elnökség sietett ag-
gályait kifejezni a felett, hogy szabad-e nekünk a horvát 
ügyekbe avatkoznunk ? Fabiny Teofil a megpendített esz-
mét oly ügynek tartja, melynek horderejét egyszerre alig 
lehet felfogni. A politikai viszonyok miatt — úgymond — 
merültek ugyan fel bajok, de ez nem jogosítja fel a ke-
rületet, hogy Horvátország belügyeibe avatkozzék. Nézete 
szerint tartózkodni kell az egyenes fellépéstől, inkább mo-
dus vivendi volna keresendő, melyet azonban most meg-
jelölni nem képes. 

Ezen non possumus után az egész közgyűlés ki-
möndá, hogy »ehhez képest a horvát-szlavón kormánynál 
az ottlevő protestánsok vallásügyének országos törvény 
által leendő szabályozására vonatkozó indítvány is, mint 
szintén időszerűtlen, ez alkalommal mellőztessék«. 

Ez a szerencsétlen határozat, illetve az ennek alapját 
képező nemzetiségi gyanakodás képezi alapját a további 
bonyodalmaknak. 

Ezentúl lehetett tapasztalni a bizalmatlanság terje-
désének káros következményeit. Az emberek nem vizs-
gálták többé e fontos kérdésnek lényegét, hanem kutatták 
az azt sürgető egyéneknek titkos szándékait és rejtett 
érzelmeit. Az avatatlanoknak elég volt annyit mondani, 
hogy a külön horvát egyházmegyének eszméje Húrban 
lelkésztől ered, s a gyűlés tagjai azonnal készen voltak 
a teendőkkel. Nem szabad megengedni — mondák — 
hogy a horvát-szlavón ev. egyházak a magyarhoni anya-
egvház befolyása alól el vonassanak és a »pánszlávok« 
kezébe jussanak! 

Pedig az egyszerű és meghamisítatlan igazság az 
volt, hogy azok a horvát egyházak, valahányszor rende-
zésüket sürgették, mindig világosan kifejezték abbeli óhaj-
tásukat, hogy továbbra is a bányai egyházkerülethez akar-
nak tartozni, s eszük ágában sincs elszakadni a magyar-
honi testvérektől! legfeljebb a közigazgatás politikai érint-
kezéseiben. 

De ez a kijelentés többé figyelembe nem vétetett ; 
minek az lett a természetes következménye, hogy a horvát-
szlavón evang. lelkészek végleg elvesztették bizalmukat a 
magyar anyaegyház iránt. Az egyház érdekeit háttérbe 
szorította a — politika; az ügy érdemének tanulmányo-
zása helyett divatba jött a titkos érzelmek és szándékok 
keresése, s ezzel az egyházi érdekek feláldozása. 

Ha tehát azt kutatja valaki, hogy mi a horvát-szlavón 
ev. egyházak bizalmatlanságának és elhidegülésének az 
oka ? akkor az igazi választ a bányakerület azon határo-
zatában fogja megtalálni, mely még a törvényes szabá-
lyozás megindítását is időszerűtlennek jelentette ki. A mi 
ezután bekövetkezett, az szomorú világot vet egyházunk 
ügyeinek »amabilis confusiójára«. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

Az erkölesi hanyatlás okairól. 
Krisztus urunk és az ő apostolai által alapított 

keresztyén vallás magasztos erkölcsi tanainak igaz hive, 
a polgári társadalom erkölcsi hanyatlásán elszomorodó 
emberbarát és minden jó hazafi borús előérzéssel veszi 
kezébe a honi hírlapokat, mert ezeknek hasábjait, fájda-
lom ! nagy részben s úgyszólván állandó rovatokban a 
naponkénti sikkasztásokat, csalásokat, betöréses lopásokat, 
erőszakos rablásokat, apa-, anya-, férj-, nő-, testvér-, gyer-
mekgyilkosságokat, herosztratesi negédességgel elkövetett 
véres és halálos kimenetelű párbajokat, a feltűnő módo-
kon, gyakran valódi regényességgel végrehajtott öngyilkos-
ságokat tartalmazó közlemények töltik be. 

Hová fogja sodorni ezen sajnos állapot a polgári 
társadalmat, hová különösen magyar hazánkat s nemze-
tünket. Elborult kedélylyel gondolkodnak fölötte mindazok, 
kik lelkökben meg vannak győződve arról, hogy valamint 
a családi összeköttetésnek, úgy az ebből kifejtett polgári 
társadalomnak, sőt az ennek keretében képződött államok-
nak is legbiztosabb talpköve az erény és a jő erkölcs. 

Elkeseredve kérdi magától a jó keresztyén és önzet-
len emberbarát, hogy és miként csökkenhetett meg ennyire 
a keresztyénség erkölcsi befolyása az emberekre, hogy 
ezen isteni eredetű vallás szívnemesítő tanának hatása s 



hitelveinek bátorító és vigasztaló ereje, mely a hajdan-
korban csodákat mívelt, jelen korunkban már úgyszólván 
kialvóban van. 

Ennélfogva korszerű s bővebb megfontolásra és mél-
tatásra érdemes dolognak tartjuk a hazánkban is — főleg 
pár évtized óta — ijesztő mérvben észlelt erkölcsi hanyat-
lásnak és sülyedésnek okait nyomozni s a szomorú ered-
ményre rámutatva, mindazokat, kik ezen már úgyszólván 
ragályossá vált erkölcsi bajon segíthetnek, de állásuknál 
s hivatásuknál fogva segíteni kötelesek is, orvosló tevé-
kenységre komolyan felhívni. 

1. Legelső s mintegy alap-ok, mely a többi mellék-
okokat is már csirájában rejti, a tiszta jó erkölcsnek, mint 
az emberi boldogság kútfejének, a gyermekek szivében 
meggyökereztetésére irányzott s maguknak a szülőknek 
saját jó példájával támogatott házi és családi nevelésnek 
naponként érezhetőbb hiánya. 

Valljuk meg őszintén, vajmi kevés családban van 
már meg azon dicséretes régi szokás, hogy az apró 
gyermekeket a lefekvés, felkelés és étkezés alkalmával 
imádkoztatnák a szülők, hogy azokkal esténkint vallásos 
énekeket zengedeznének, azoknak az erkölcsös életre s 
ezzel együtt a hazaszeretetre is serkentő történeteket 
olvasgatnának, hogy emberi gyarlóságból származó hibái-
kat és fogyatkozásaikat növendék gyermekeik előtt a 
lehetőségig eltakargatnák, házastársi kötelességöket a 
szemérmetesség korlátai közt gyermekeik észlelése nélkül 
gyakorolnák. 

Mindezek már kimentek a szokásból, s divatba 
jöttek a szülők trágár s fajtalan beszédei, a borzasztó 
káromkodások, melyek az Isten nevét se kímélik; a foly-
tonos versenygések és perlekedések, sőt tettleges bántal-
mazások, az aljas részegeskedés, s a nemi ösztönnek 
leplezetlen, úgyszólván állati kielégítése, sőt már a zsenge 
gyermekek fogékony sziveibe a hazugság és kétszínűség, 
az idegen vagyon utáni sóvárgás és annak ügyes eltulaj-
donítása, az iszákosság és fajtalanság megkedvelése, a 
hazafiasság megvetése szándékosan beoltatnak. 

Hasztalan szorítja a közhatóság iskolázásra az ilyen 
szerencsétlen gyermekeket, sikertelen ezekre nézve a köte-
lező vallástanítás és hitoktatás, az iskolában hallott er-
kölcsi elvek, tanok és intelmek a gyermeki szivekben 
gyökeret nem verhetnek, mert ezt a szülők körében, a 
családi fészekben naponkint látott és észlelt erkölcstelen-
ségek — a mindennapi rossz példa ragadós lévén — 
elfojtják, a növendék gyermekeket megmételyezik, s az 
elfásult sziveket, az elvadult érzelmeket többé sem az 
iskola, sem a felnőtt korban különben is csak gyéren és 
puszta szokásból látogatott templom a jó erkölcs útjára 
többé vissza nem vezérelhetik. 

Mindenek előtt a házi nevelést keli tehát evangéliumi 
erkölcsi alapjára visszahelyezni, s mind a polgári, mind 
az egyházi felsőségeknek teljes erélylyel odahatni, hogy 
a szülők saját házi körükben vessék meg gyermekeik 
erkölcsi életének maradandó alapját, hogy a gyermekek, 
kik az alföldi pusztai tanyákon az egymástól távol fekvő 
majorokban és szállásokon, fájdalom, még ma is nagy-
részt minden oktatás nélkül barom módra nevekedők 
kivételével, már évenkint mind nagyobb számmal s jelen-
tékeny részben ingyenesen iskoláztatnak, s így legalább 
olvasni megtanulnak, a szülei körben, a családi fészekben 
is a jó erkölcsökre serkentő, szívnemesítő, s az isteni 
félelemre vezérlő ingyenes olvasmányokban részesüljenek; 
a szülőket pedig — főleg a szegény sorsúakat — folyvást 
arra kell ösztönözni, hogy felnőtt gyermekeiket ne csupán 
a háziállatok körül való foglalkozásra, vagy apróbb 
gyermekeig dajkálására alkalmazzák, hanem őket iskolába 

s vallásfe'ekezeteik szerint illetékes egyházaikba az isteni 
tiszteletre járassa, erkölcsi nevelésű sziveik s érzelmeik 
nemesítésére is ügyeljenek. 

Csakhogy itt nagy akadályul szolgál azon el nem 
hárítható körülmény, hogy a szegényebb sorsú szülők 
már alig felnőtt gyermekeiket a családi kötelékből eltá-
volítva, béres szolgálatba kénytelenek adni. hol azután az 
ilyen szolgagyermekek erkölcsi nevelésére, érzelmeik neme-
sítésére sem a gazdák, sem a közhatóság részéről semmi 
gond és semmi ellenőrző felügyelet nincs. 

2. Másik oka a társadalom erkölcsi hanyatlásának 
hazánkban is a mind inkább terjedő vallástalanság és 
hitbeli közömbösség, az Istenbe s az embernek lelki és 
testi tehetségeibe vetett hizodalomnak hiánya, a gyáva 
elcsüggedés és kétségbeesés a szerencsétlenségben. 

Bármely hitfelekezethez tartozzék is az ember, lehet 
vallásos és jó erkölcsű, az igazi vallásosság azon óvszer, 
mely leginkább megvédi az embert az erkölcsi hanyatlás 
ellen. Azonban sajnosan tapasztaljuk a vallástalanságnak, 
a hitbeli közömbösségnek s az ezekből kifejlődő erkölcs-
telenségnek rohamos terjedését az emberiség közt és pedig 
keresztyénségben egyaránt minden vallásfelekezeti különb-
ség nélkül. 

Az Istenbe vetett bizodalom helyett, mely erőt és 
kitartást ad az embernek a balsors csapásait tűrni, mind-
járt a kishitűség, az elcsüggedés és kétségbeesés foglalja 
el az elméket, mintha az ember egyedül az anyagi jó-
létben és szerencsés társadalmi viszonyok közt találhatná 
fel boldogságát s a megelégedést, lelki és testi tehetségei 
mellett pedig egyenesen csak az volna hivatása s ren 
deltetése, hogy minden küzdelem, törekvés és nélkülözés, 
minden fájdalom és szenvedés nélkül bőségben és vidám 
örömök közt ép testben és virágzó egészségben élje le 
földi napjait. 

Valamint a jó szerencsében elbizakodni, úgy a sze-
rencsétlenségben azonnal elcsüggedni s kétségbeesni nem 
illik a jellemes emberhez, erkölcsi kötelessége lévén lelki 
és testi tehetségeinek felhasználásával s érvényesítésével 
a jó erkölcs és becsületesség útján kitartani. 

De vajmi sokan vannak a mai időkben, a kik a 
tűrést nem ismerik, s a férfias küzdelmet a földi élet 
változatos pályáján meg se kezdve, azonnal vagy a bűn 
örvényébe merülnek, vétkes eszközökkel akarván magu-
kon segíteni, vagy kislelküleg kétségbeesve, az öngyil-
kossághoz folyamodnak. 

A vallásosság és Istenben vetett bizalom tehát ápo-
landó az emberben, mert ez ad erőt, a jó erkölcs és be-
csületesség ösvényén maradva, megharcolni a földi élet 
bajaival s férfias kitartással legyőzni a balsors csapásait. 

I S K O L A Ü G Y . 

A bécsi evang. theol. fakultás. 
1569-ben merült fel először egy prot. theol. tanin-

tézet felállításának terve az osztrák protestánsok körében. 
De dacára a császár (Miksa) jóindulatának, nem sikerült. 
Azután szomorú idők következtek, melyek a protestantis-
must csaknem teljesen kiirtották az örökös tartományok 
színéről, s melyeknek csak II. József uralkodása vetett véget. 

Mikor 1806-ban Ferenc, a német római császári 
méltóságról lemondott, tartományait minden tekintetben 



el akarta különíteni a birodalomtól. Egy 1806. szept. 11-én 
kelt rendeletében felhívja a consistoriumokat, hogy terjesz-
szék elő kívánságaikat a felállítandó prot. theol. taninté-
zet felől. A felhívás különösen hangsúlyozta, hogy ha a 
tervelt intézet felállíttatik, a külföldi egyetemek látogatása 
végképen megszüntethető lesz. Ugyanekkor a debreceni és 
pozsonyi akadémiák átalakítására is megtétettek az első 
lépések, de eredmény nélkül. A konzistoriumok kijelentet-
ték, hogy a mennyiben Magyarországnak és Erdélynek 
szentesített törvényei minden theologusnak megadják a 
külföldre való menési engedélyt1, a felállítandó intézet csak 
az örökös tartományok számára rendezhető be. 

A theol. fakultás ügye ezután nagyon lassú lépés-
ben halad, bár felállítása mindig szükségesebb lett, mert 
1819-ben minden külföldi egyetem látogatása szigorúan 
eltiltatott. S csakugyan még ez év szeptemberében egy 
legfelsőbb parancs elrendeli, hogy az intézet végre fel-
állít tassék. 

De a megvalósítás nem ment olyan gyorsan, mint 
várható vala. A professzorok fizetése az első tervezetben 
nagyon kevésre volt előirányozva. A legmagasabb fizetés 
1200, a legkisebb 600 forintra ment. A tanulók részére 
semmiféle stipendium vagy másféle jótétemény nem volt 
tervezve. Kifogásolták azonkívül a konzistoriumok a ter-
vezet ama rendelkezést, hogy az egyik exegesist helvét, 
a másikat ág. hitvallású tanár adja elő. Végre 1820-ban 
mind eme kérdésekre nézve egyetértés jött létre a kon-
zistoriumok és az udvari kancellária között. A tanítás 
nyelve a helvét exegesisben és dogmatikában a latin, 
egyebekben a német legyen. Ausztria ekkori tanügyi tör-
vényei szerint a tankönyvek is meghatároztattak, melyek 
nyomán az előadások tartandók lesznek. 

1821. ápril 21-én kezdték meg az előadásokat, a 
megnyitott theol. főiskolában. A két első tanár magyar-
országi származású bár, de nem magyar nemzetiségű 
volt. Az egyházjog és egyháztörténelem tanára Genersich 
János lett, ki előbb Késmárkon volt tanár. Az ágostai 
exegesis előadójául Wenrich J. G. erdélyi származású, 
korának híres orientalistája választatott meg. Az intézet 
igazgatója az ekkori bécsi evangélikus szuperintendens 
Wáchter J. lett. 

Majd fokozatosan betöltettek a többi tanszékek is. 
1821. máj. neveztetett ki a ref. exegesis előadójaul Patay 
János volt losonci pap, majd sárospataki tanár, ki 1850-ig 
volt az intézetnek tanára. Német és nem német kollegái 
részéről nem sok méltánylásban részesült, majd szeren-
csétlen családi élete és testi gyengesége is korán nyuga-
lomba kényszeríték a különben tettrevágyó férfiút. Egész 
1850-ig ő volt az egyedüli református tanára az intézet-
nek. 1850-ben az eddigi theol. tanintézet (Theol. Lebr-
anstalt) nevet viselő főiskola ev. theol. fakultássá ala-
kíttatott át. 

A ref. dogmatika tanszéket sok huza-vona után 

1 1669. jún. 25 országgyűlés határozott effelől Gy. Fehér-
váron. (Comp. Const. Trans.) 

1851-ben töltötték be először, még pedig magyar emberrel. 
Szeremlei Gábor, a pataki iskola büszkesége hivatott meg 
rá, ki előadásait részint magyarul, részint latinul tartotta. 
Érdemeit a fakultás a dr.-i cím adományozásával ismerte 
el. Ugvlátszik, nem érezte jól itt magát, mert rövid öt 
évi bécsi tartózkodás után visszament Patakra. 

Tanszéke újra csak 1864-ben töltetett be. 
Szántszándékkal mellőzöm a többi tanárok felemlí-

tését, bár köztük nem egy nagynevű theologus van, mint 
Lipsius, Böhl, kik azonban bennünket magyarokat ke-
vésbbé érdekelnek. 

Az intézetnek fennállása óta mintegy 1500 növen-
déke volt, kiknek több mint fele magyarországi. Az egy-
kor látogatott intézet növendékeinek száma azonban az 
utóbbi időkben nagyon megcsökkent. Az évi átlag 20—25 
tanuló közt váltakozik. 

A könyvtár mintegy 13,000 kötetet foglal magában^ 
s a régibb és újabb theologiai irodalomnak nevezetesebb 
munkái mind megvannak benne. Magyar munka is meg-
lehetős számmal van. Ebben a tekintetben nem sovinisták 
kedves szomszédaink — úgy se olvassa őket senki (leg-
alább manapság már nem). A magyar művek részint 
néhai jó Patay professzor ajándékai, ki egész könyvtárát 
az intézetnek adományozta; részint pedig a Kováts-féle 
alapítvány kamataiból vétettek esetről-esetre és vétetnek 
még ma is. 

Kováts J., mint az a »Sammlung der alig. Kirchen-
Verordnung*-ban olvasható, az »ifjabb magyar királynak, 
valamint Lajos és Reiner főhercegeknek, magyar irodalom-
történeti tanítója volt*, s alapítványát — 1000 bécsi fo-
rintot — 1833-ban tette, protestáns folyóiratok és könyvek 
beszerzésére. Az alapítvány az »Oberkirchenrath* keze-
lése alatt van. 

Rövid ismertetésemben még egy igen érdekes dolog-
ról kell megemlékeznem, melyet a fakultás tiszteletreméltó 
vén padjai révén tudtam meg. Ne tessék rajta mosolyogni, 
mert bizony igaz az, ha emberek elhallgatnak, kövek és 
fák beszélnek. S ezek a tisztes vén padok sokat láttak, 
sokat tudnak. Nemcsak drukkos órákról, szerencsés vizs-
gákról. vagy egyik-másik érzékeny keblű Timotheus szív-
érzelmeiről tudnak ezek beszélni, a maguk vésetes ábrá-
zatával, hanem egyébről is. S ez az »egyéb* olyan fontos, 
hogy nem mulaszthatom el elmondani. 

Az nem lepett meg, hogy sok magyar név van meg-
örökítve rajtok, a magyar diák se különb a többinél. De 
azon már csodálkoztam, hogy tősgyökeres magyar vezeték-
nevek után, becsületes cseh kereszt neveket találtam, mint: 
Vladiszlav, Jazomir stb. S ezek az idegen nevek azt be-
szélték nekem, hogy volt idő, mikor Magyarországon még 
nagy volt az evangélium ereje, akkora nagy, hogy más 
országnak is jutott belőle. Az 1782/83. év Annalisei tesz-
nek tanúbizonyságot, a padok beszéde mellett, elmondván, 
hogy akkor valami 19 magyar ifjú lelkész ment ki Cseh-
országba, magukkal nem vive egyebet az írásnál s a 
Krisztus szerelménél, s hogy ma cseh református egyház 
van, ezeknek munkássága az; öt család még ma is künn 



van belőlök, s előkelő egyházi hivatalt töltenek be tagjai. 
Ketten az »Oberkirchenrath« tagjai, egy pedig szuperinten-
dens. A többiek visszaköltöztek hazájokba. 

Vájjon nem kell-e egykor visszakérni a cseh test-
vérektől a nekik küldött ajándékot? Ok legalább szeret-
nek vele dicsekedni s csipkelődni, hogy maholnap rájuk 
szorulunk. 

Bécs. Gergely Antal, 
ref. s.-lelkész. 

T Á R C A . 
Augustinus befolyása a tanfejlődésre. 

9. Augustinismus a karolingek korában. Anselmus 
tanának viszonya Augustinuséhoz. Antinominalista. 
és antihierarchikus augustinismus : Bradwardina, 

Wiclif, Husz. 

Ez a reformokra törekvő augustinismus két ízben 
lépett föl: a karolingek korában és a XIV. és XV. század 
antinominalista és antihierarchikus pártjaiban, közben 
Anselmus tanreformja szintén Augustinushoz fűződött. 

Azon angol, lombard és frank tudósok, a kik a IX. 
század első felében Nagy Károly udvarában tartózkodtak, 
megfordultak vagy avval szellemi összeköttetésben éltek, 
szinte kivétel nélkül Augustinus tanítványai. Eladdig a 
szellemi élet és így a theologia is tespedt, most föltámad-
tak a régiek, főleg Augustinus és Gergely. Ez a tudomá-
nyos irány erősbödött kegyes Lajos és kopasz Károly alatt. 
Beda (f 735) és kortársa canterburgi Tódor az angolszász 
zárdai iskolákban már meghonosította volt Augustinust. 
Tanítványa Alcuin (f 804), az aacheni schola Palatina és 
számos székesegyházi iskola alapítója, Augustinust úgy 
ismerte mint kevés előde, tanítványait ő figyelmeztette a 
nagy afrikai egyházi atyának biblikus és spirituális szelle-
mére. Claudius torinoi püspöknek (f 840) azt vetették 
szemére, hogy »Augustinust elfogadja, ezenkívül a többieket 
majdnem mind elveti*. Ő és Agobard lyoni érsek (f 841) 
szakadatlanul küzdöttek a babona és csodahit, az érzéki-
ségbe merült vallásosság ellen. Igaz, ez a felújított augus-
tinismus vetette el az adoptianismust, ez buktatta meg 
Gottschalkot és juttatta elismerésre Badbertus úrvacsorai 
tanát: de Alcuin csak Elipandussal szemben követte a 
görög hagyományt; tanítványai, mikor Gottschalk tanában 
az augustinismust felismerték, e mellett foglaltak állást, 
csakhogy a tényleg uralkodó sakramentalis egyházat ők 
sem vethették el; végül az úrvacsorai vitában szereplők 
közül nemcsak a változás megtámadói, Babanus Maurus 
és Batramnus, hanem maga Badbertus is a szentség álta-
lános fogalmát egészen Augustinus szerint határozzák 
meg. Az empirikus egyháznak a semipelagianismus javára 
Gergely szellemében tett engedmények bénították meg a 
spirituális reformot. De az augustinusi filiequet keresztül 
vitte a frank egyház és elvette a képtiszteletet. A frank-
furti zsinat (794), egyedül Istent tartván imádásra méltó-
nak és a tisztelet és imádás között tett különbségben 
veszélyt sejtvén, nem ismerte el a képtisztelet javára 
döntött hét egyetemes zsinatot (787) és az ily szellemben 
Alcuin által már előbb szerkesztett libri Carolini elveihez 
kegyes Lajos is ragaszkodott. Róma csöndes befolyása 
azonban ezt a felfogást is, melyben némi spirituális augus-
tinismus nyilvánult, lassankint elfojtotta. 

A saeculum obscurum után a 11. században Augus-
tinust a scholastika értékesíti, de csak a szentségi egyház 

érdekében. Új tan, a mely Augustinusból indul ki és egy 
nagy lépéssel továbbmenve, az Ö eredeti intentióját több 
pontban keresztülviszi, Anselmus canterburgi érsek 
(f 1109) megváltási, illetőleg elégtételi tana (Gur Deus 
homo ?), mely itt csakis Augustinushoz való viszonyában 
jöhet tekintetbe. Kétségkívül az afrikai püspök iratai élesí-
tették az angol érsek érzékét a bűn iránt; a bűnösség 
azon hatalmas érzete, melyen Anselmus elmélete alapul, 
nemcsak korának közérzületéből folyt. Augustinus nem 
kapcsolta össze a kegyelmet és Krisztus történeti munkáját. 
Amannak föltétlen szükségességét hangsúlyozta és a tapasz-
talat ékesszóló nyelvén magasztalta a történeti Krisztusnak 
jelentőségét. Anselmus a kegyelmet Krisztushoz kötvén, 
biztosította dogmatikai összefüggéssel a történeti személy 
fontosságát, feltétlen szükségességét. Mellőzte ugyan Augus-
tinus azon nézetét, hogy a megváltás csak az ördögnek 
hatalma alól való felszabadítás, puszta váltságdíj volt és 
a megváltást a mi reatus voltunk alól való felszabadításra 
értette, közeljárván az evangéliomi bűnbocsánat, fogalmá-
hoz. Hanem ép ez volt a reform, hogy Anselm kimon-
dotta azt, a mi implicite meg volt Augustinusnak nem 
theologiájában, de vallásosságában. A Vallomásokban végig 
oly bűnérzet nyilatkozik, a mely a bűnt, nem mint theo-
logiája mondotta, puszta hiánynak érzi, hanem tartozásnak 
is. Ezt tette Anselmus elmélete alapjává és ennyiben a 
reformatio bűnfogalmának előkészítője. A bűn Isten ellen 
való bűn — ezt Augustinus is mondotta, de nem vonta 
le a következményeket; Anselmus megtette ezt is, de 
mivel ő sem az egyes embert vette figyelembe, hanem 
inkább az emberiséget mint egészet, tehát nem az egyes 
hívőnek üdvbizonyosságát, hanem csak a bűntől való meg-
váltás és üdvözülés lehetőségét mutatta ki: azért a refor-
mátió kiegészítésére szorult. Anselmus elmélete csak hosz-
szabb idő múlva juthatott a scholastikába a hagyományos 
nézet helyébe, melyet Augustinus tekintélye födött. 

Midőn a nominalismus egyrészt aláásta volt a realista 
hittan minden tételét, másrészt pelagianus dogmatikáját 
pusztán az egyház tekintélyére alapította, midőn a curia-
lismus hasonló szellemben a dogmát a politikának alá-
rendelte : akkor az uralkodó irány ellenei nem elégedtek 
meg többé Tamás agustinusával, melyet a domonkosok 
állítottak szembe a nominalismussal, hanem felköltötték 
magát a nagy afrikait. Ez a sajátos augustinusi reactio 
számos árnyalataiban hol antinominalista, hol antihierar-
chikus. Az előbbi idő szerint az első, megindítója az angol 
Bradwardina Tamás (f 1349), a ki pelagianus kora szemei 
elé tárta az igazi Augustinust (De causa Dei contra Pela-
gium), Istennek egyedül üdvözítő kegyelmét s ezért a 
praedestinatiót mesterénél mélyebben fejtegette és még 
egyszer megkisérlette kimutatni a theologiai és philoso-
phiai igazságok megegyezését. Tanítványa Wiclif (f 1384) 
a reactio mind a két tendentiáját követi: mint realista a 
hittani tételek hitelét állítja helyre, de számos tanban 
aquinoi Tamáson át közvetlenül Augustinushoz tér vissza, 
másrészt az egyházi hierarchiát támadja meg. A praedes-
tinatiót — kezdetben legalább — tanítja, a bűn szerinte 
is csak a jónak hiánya, legalább a »méltósági érdemek* 
ellen harcol, elveti az érdemek kincsét, az irás egyedüli 
tekintélyét állítja, megtámadja a transsubstantiatiót: Krisz-
tus csak szentségileg, testének ereje szerint, spiritualiter 
van jelen. Husz, ki reformjai tekintetében teljesen Wiclif-
től függ, csak annyiban tér el tőle, hogy nem érvényesíti 
oly merészen és oly terjedelemben tanítója eszméit, melyek 
nem egy pontban Augustinuson is túlmennek: a papszen-
telés nem ád föltétlenül character indelebilist, az egyházi 
ténykedések hatása nem tisztán objectiv. Mindazon reform-
pártok, melyek a wiclifiták állításait ismételték és meg-



toldották, a búcsú, fülbegyónás ellen, képek és ereklyék 
tisztelete ellen kikeltek, többé-kevésbé Augustinus gondo-
latait értékesítik. Valamennyi a létező egyház ellen fog-
lal állást, nem úgy azonban, hogy a láthatatlan egyház 
eszméje alapján az empirikus egyházat megszorítanák. 
Augustinus spirituális egyház fogalmából indulna ki, de, 
mint Ő, a kiválasztottak egységét azon egyházban látják, 
melyben a szentségeket kiszolgáltatjak és Krisztus törvé-
nyét követik. A haladás abban áll, hogy az egyháznak 
nem tulajdonítanak már annyira objectiv szentséget, hanem 
ezt Krisztus törvényének megtartásától teszik függővé. De 
ez már donatista elem és nem Augustinus befolyása. Ellen-
ben hivek maradtak hozzá abban, hogy nem a hierarchia 
ellen harcoltak, mert a papok egyházi uralmát szentnek 
tartották, hanem csak a hierarchikus tagoltság, főleg a 
pápaság ellen: Wiclif a sacerdos és diaconus hivatalán 
kívül nem akar mást elismerni. 

10. A reformtanok sikertelenségének oka. Augustinus 
és a renaissance. 

Azonban úgy a dogmatikai, mint az antihierarchikus 
reformtörekvések célhoz nem juthattak, mert bármennyire 
különbözött is az uralkodó gépies vallásosság és a hatal-
maskodó egyház azon eszménytől, melyet a reformpártok 
nagyrészt Augustinusból vettek: mégsem tagadhatni, hogy 
ez támogatta ama közönséges katholicismust is. Bármeny-
nyire tagadta meg az egyház Augustinus sajátos eszméit: 
mégis ő volt megalapítója. A dolog tehát, úgy állott, hogy 
az augustinismussal akarták az augustinismust megtámadni. 
Az egyház baján csak az segíthetett, a ki Augustinus sa-
játos vallásosságát megtartva ezt megfelelő elméleti kife-
jezésre juttatja, tehát keresztülviszi azt, mit amaz akart, 
de nem tudott. 

Mielőtt ez a második Augustinus föllépett volna, az 
első még egyengette útját közvetve is a renaissanceban. 
Ez közvetlenül nem folyt be ugyan a tan fejlesztésére, 
minden dogmát mint elavult nézetet tudós gőggel meg-
vetett : de Augustinus befolyása alól nem vonhatta ki ma-
gát teljesen, másrészt megteremtette a következő tanfejlő-
dés számos föltételét. Dacára annak, hogy Augustinus ép 
azon tényezőt nem tudta méltányolni, melyet a humanismus 
első sorba helyezett, az életet, a földi életet: a humanisták 
mint az ókori egyház hősét magasztalták; a renaissance meg-
indítói az ő iratait tanulmányozták. Petrarca és Augus-
tinus: szinte lehetetlen párhuzamnak látszik, pedig a kettő-
nek barátsága nem megfejthetetlen. Augustinus irataiból 
éles körvonalú hatalmas egyéniség emelkedik ki: ezt kereste 
a humanismus, mely nem tekintette az egyén dogmatikai 
meggyőződését, csak az individualitást. A nagy afrikai 
püspökben megvoltak még az órómai jellem nyomai; a 
praedestinatio tana, vagy az isteni állam gondolata csak 
vasember agyában támadhatott. S ha a humanisták maguk 
nagyrészt nem voltak is ily szilárd jellemek, de vonzódtak 
hozzájok, miként a klassikus világ nagy alakjaihoz. Egy 
angol humanista, Vives Sándor (f 1540) terjedelmes kom-
mentárt ír az isteni államról, »a humanisták királya«, 
Erasmus, patristikai kiadásaiba fölveszi Augustinust (t528), 
a kit az ő korában alig ismert valaki nála jobban. Az 
egyház reformálására. talán Picodella Mirandolan (f 1494) 
kívül nem gondoltak és Erasmus kész volt meghajolni az 
egyház előtt »ba mindjárt pelagianus eretnekséget tanítana 
is«. De a mit a humanismus Augustinustól tanult, az 
egyén benső életének rajzát, s a mit a köztudatban meg-
honosított, az egyénnek méltóságát: azt erkölcs-hittanilag 
értékesítette Luther. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

B E L F Ö L D . 

Megújított kérelem. 
Baranya vármegye területén működő református, sőt általán pro-

testáns lelkészlársaimhoz és a tanító urakhoz. 

Baranya vármegye monográfiája a millenniumra ké-
szülőben lévén, a református, sőt általában a protestáns 
egyházra vonatkozó adatok egybegyűjtésére s rendezésére 
alulírott kéretvén fel, mint körleveleimben is jeleztem, az 
egyház szolgálatában álló hivatalnokok buzgó támo gatása 
nélkül a kívánságnak vagy épen nem, vagy csak hiányo-
san felelhetnék meg. 

Köszönettel ismerem el, hogy — ez aránylag — 
rövid idő alatt eddig már 20 egyházból vettem munká-
latot, melyek kétségtelenül sok becses adatot tartalmaz-
nak, azonban őszintén meg kell vallanom, hogy az álta-
lam nagyjában körvonalozott iránynak jóformán csak az 
az egy felel meg, melyet egy elaggott lelkésztársunk már 
az írás gépies munkájánál is látható fáradságával, két és 
fél íven küldött be hozzám, a melyhez hasonlókat ha csak 
minden második egyházból kapnék, siker reményével fog-
nék munkához, hogy t. i.: reform. — illetve protestáns — 
népünkről, a vármegyei monografia szűk keretéhez mért 
és mégis hü s lehetőleg érdekes és vonzó képet adhassak. 
Ugyanis a most említett munkálat minden egyes kérdé-
semre külön-külön felelt meg s mondhatom, lelki élvezet-
tel olvastam azt. 

A rövid idő lehetetlenné teszi, hogy minden egyes 
egyházhoz új levelet intézzek, újabb körlevél kibocsátása 
is sok késedelemmel járna, engedjék meg azért, hogy 
becses figyelmüket itt kérjem föl újból a következőkre: 

Mindenek előtt jöjjünk tisztába a céllal, melyet elérni 
akarunk. 

Baranya vármegye monográfiája a megyét ismerteti, 
földirati, geologiai, történeti, népismei stb. szempontból, 
így hát itt a részletes történeti adatok főcélul nem tekint-
hetők; az az egyházmegyei monográfiának lehetne tárgya. 

Oknyomozó történetre itt gondolni sem lehet, hanem 
egészen másra, t. i. a már megállapított történeti adatok-
nak egyszerű csoportosítása mellett azt kellene kidombo-
rítanunk, hogy Baranyamegyében micsoda szerep jutott 
a reformációnak s azt miként töltötte be? Továbbá, fel-
mutatni a reformáció népességét úgy, a mint negyedfél-
száz éves küzdelmei után fenmaradt s úgy, a milyen a 
jelenben. 

Művelődés-történetre volna jobban szükségünk és 
népismei leírásokra. És itt igen tágas mező nvilanék. Ritka 
megye az, mellben, mint Baranyánkban, a protestáns né-
pesség annyi külön és élesen jellegző megkülönböztető 
vonásokkal ellátott csoportokba oszlanék, melyeknek lehető 
hű leírása (a mit pedig a köztük élő tiszttársak tehetnek 
leghívebben), a jelennek hű tükörét, a jövőnek (a gyors 
változással szemben) becses kútforrását képeznék. És ha 
sikerülend — a történeti előzmények felsorolása mellett 
— reform, népességünk hű képét adnunk, mívelődési, tár-
sadalmi, vallásos szempontból; világot vethetünk erköl-
cseire, hajlamaira, jellemére; családi, községi, társadalmi 
életére, szokásaira (figyelemmel a netalán történt, vagy 
folyamatban levő változásokra, mely részben idősebb tár-
saink tapasztalatainak kár volna eltemetve maradni), ha 
ismertetnők az erőfeszítést, mit e nép az általános míve-
lődés érdekében hozott, s annak jótékony — bár közvetett 
— hatását más felekezetű lakótársaikra stb. azt hiszem, 
hogy a szűk keretben teendettünk annyit, a mennyit le-



hetett, s melylyel talán nem kellene teljesen szégyen-
keznünk. 

Nagyon óhajtanám, ha biztos tájékozást nyerhetnék 
a felől pl., hogy melyik egyház melyik népcsoporthoz tar-
tozik; így pl. ormánysági, szigetvidéki csoport (ezeket is-
merem), Sildós vidéke, Belvárd vidéke, a Tolna szélén levő 
egyházak, az alsó-baranyai Hegyalja, a mohács-vidéki és 
eszék-környéki csoportok (ez utóbbi három között van-e 
különbség, s mely csoportokra oszthatók?). Ezeknek kü-
lönbségét egymástól s a más felekezetűek, vagy nemzeti-
ségekről ruházat, szokás, erkölcsök, nyelvjárás stb. tekin-
tetben. 

Ohaitandó volna tudni, hogy akadnak-e, vagy akad-
tak-e a múltban, kik gyermekeiket felsőbb iskolákra küld-
ték, iparossá, kereskedővé stb. nevelték volna? 

Az ilyen, a népélet minden oldalát feltüntető adatok, 
leírások képeznék azt az anyagot, melyből a valónak meg-
felelő képet lehetne előállítani s megvallom, hogy az isko-
láztatásra vonatkozó minden adatra különös súlyt szeret-
nék fektetni, feltüntetvén, hogy népünk évenként minő ál-
dozatot hoz ennek oltárára (számokban kifejezve), de erre 
vonatkozó adataim még nincsenek. 

Általános a panasz a történetbúvárok részéről, 
hogy a múltra vonatkozó adatokat találni nem lehet. 
Vádolunk törököt, tatárt; az senkinek eszébe se jut, hogy 
a történeti adatok talán soha fel sem is jegyeztettek. A 
közelebbi 100 évről például nagyon kevés egyház az 
Baranyában, a hol lényeges följegyzés volna található. 
Célszerű volna, ha egyházhatóságilag minden egyház köte-
leztetnék az év utolján az egyházi események följegyzé-
sére. hogy ne vétkeznénk abban, a mit a múltban kár-
hoztatunk. 

Ha a múltról biztos képet nem adhatunk, ismételve 
esedezem, hogy kellő adatok beküldése által tegyék lehe-
tővé megyénk területén levő lelkésztársaim a tanító urak-
kal együtt, hogy a XIX. század esthajnalán felekezetünk 
mostani képét legalább híven adhassuk át az utókornak. 

A t. olvasó közönségtől pedig bocsánatot kérek, hogy 
e kéréssel itt hozakodtam elő. Talán nem ártana, sőt 
szükséges is volna, ha e kérdés általánosan felkaroltat-
nék ; mert, valljuk meg, e téren kevesebbet tettünk eddig, 
mint tehettünk volna, vagy kellett volna tennünk. S ha 
ez irányban a kérelem itt-ott a figyelmet felébreszthette, 
az, úgy hiszem, egyházi történetírásunk mostoha ügyének 
csak javára szolgáland. 

Morvay Ferenc, 
ref. lelkész. 

Az országos lelkészi gyámintézet 
tervezetéhez. 

Főtiszt eletű és méltóságos gyámintézeti bizottság ! 
Az országos lelkészi özvegy-árva gyámintézetre vo-

natkozó s nagy körültekintéssel készített újabb tervezetre, 
a mint az már eddigelé a lapokból ismeretes, általában 
megnyugvással tekinthet a közvélemény. Azonban mégis 
van egy pont, melynél aggodalmainkat nem fojthatjuk el 
és ez annak kimondása, hogy hat évi lelkészi szolgálat-
nál kevesebb idő állandó segélyre nem jogosít, tehát öt 
éven belől elhalt lelkész családja semminemű segélyre nem 
számíthat, csupán a befizetett pénzeket kapja vissza. 

A lelkészi testület nagyobb része nem fektet e pontra 
nagy súlyt, főkép azért, mert a most szolgálatban levő 
lelkészek roppant többsége vidéki gyámintézeti tag is lévén, 

tudja, hogy onnan állandó segélyt nyerend özvegye és ár-
vája, ha az országos intézet nem adhat is öt év előtt 
gyámolítást. De egészen másként áll a dolog azon lelké-
szekre nézve, kik ezentúl fognak hivatalba lépni, mert 
nekik is szabad lesz ugyan a vidéki intézetbe lépés, de 
vájjon meg fogja-e azt engedni anyagi erejök, hogy az orszá-
gos intézeti tetemes járulékon kívül még a vidéki gyám-
intézetnél is fizetéseket teljesíthessenek ? S ha anyagi tehe-
tetlenségűk miatt a vidéki gyámintézetbe nem léphetnek 
be s elhalnak öt évi szolgálat előtt, nem lesznek-e özve-
gyeik és árváik a legborzasztóbb nyomorba kitaszítva ? 

Tudjuk, hogy az a kegyetlen sors csak kevesekre vára-
kozik, mivel a lelkészeknek csak igen kis százaléka hal 
meg öt évi szolgálat előtt; tudjuk, hogy a sors bármelyik 
tagnak juthat osztályrészül; de valójában csak néhány 
család lesz ama kegyetlen sorsra kárhoztatva, hogy a több-
féle gyámintézetek mellett is a szó legszorosabb értelmé-
ben vett árvaságra jut, mert félünk, hogy a lelkészi pályától 
még inkább vissza fogja tartani ezen borzasztó sorsra 
gondolás a már most is örömestebb más pálya felé tekint-
gető ifjabb nemzedéket. Ép azért a közegyház jól felfogott 
érdekéből is, annak az országos intézetnek úgy kellene 
alakulnia, hogy lehetőleg minden eshetőségre provideáljon 
s hogy ne maradjon betevő falat nélkül azon özvegy, nevel-
tetési segély nélkül azon árva, ki eléggé sujtatik már az 
által, hogy önhibája nélkül özvegységre és árvaságra jutott. 
Tudjuk, hogy a fennálló gyakorlat szerint a készítendő 
illetőleg kész tervezet annak idején hozzászólás végett 
közöltetni fog velünk, de más részről azt is tudjuk, hogy 
minden tervezet csak úgy ér valamit, ha kellő számve-
tésen alapul s hogy ha a bizottság most csak az öt évi 
szolgálat után elhalt lelkészek családjára számítja kí a 
segélyezést s ez alapon állítja össze javaslatát: akkor 
bajos leend később oly módosításokkal állani elő. melyek 
újabb számvetést igényelnének. Ugyanazért bátrak vagyunk 
a főtiszteletű és mélt. bizottság figyelmébe most előlegesen 
a következő módosítást ajánlani: 

A számbavehető anyagi erőhöz képest állapíttassék 
meg egyenlő mérvű állandó segély valamennyi özvegyre 
és árvára nézve azon kikötés mellett, hogy a mely lelkész 
öt évi szolgálat előtt halt meg, annak családja tartozik 
a belépési járulékot s az elhalt lelkész fizetése utáni évi 
díjakat öt évről teljesen befizetni illetőleg megengedni, 
hogy évi segélyéből a még hiányzó tagsági díj a segélye-
zés első évében levonassék. Tehát a belépési díjon kívül 
öt évi tagsági díj befizetése adjon jogot arra, hogy a hato-
dik évtől kezdve az özvegy és árva állandó segélyt nyerjen. 

Tagadhatatlan, hogy ezen javaslatunk az intézetre 
róna némi tehertöbbletet s miatta kevesebb lenne vala-
mennyivel az özvegyek és árvák évi járuléka; ámde egy 
hasonló nagy intézet ily csekély terhet vagy veszteséget 
könnyen elhordozhat, sőt erkölcsi kötelessége annak elhor-
dozása elől ki nem térni, midőn világosan áll azon igaz-
ság, hogy ha egy öt évig járulékot fizetett lelkész családja 
azzal megnyeri a jogot az állandó segélyezésre, akkor 
ugyanazon kötelezettség teljesítése esetén az öt évi szol-
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gálát előtt elhalt lelkész családja se fosztassék meg az 
állandó segélyezéstől. Ezt annyival inkább méltányosnak 
tartjuk, mert a segélyezés alapja nem lehet olyasvalami, 
a minek teljesítése nem tőlünk függ, t. i. bizonyos idő 
elérése, hanem lehet egy bizonyos idő alatt teljesítendő 
fizetés, t. i. a belépési díjon kívül öt évi tagsági díj levo-
nása, egyrészt a lelkész, másrészben a család által. Ter-
mészetes, hogyha valamely család a még hiányzó egy 
vagy több évi tagsági díjat be nem fizetné, vagy fizetni 
nem akarná, akkor elveszti az állandó segélyhez való 
jogot s csupán a befizetett pénzeket kapja vissza. 

Egyébiránt ezen is lehetne segíteni úgy, hogy az öt 
év után nyerendő özvegy-árva évi járulékokból vonatnék 
le az öt évi köteles illeték, hogy így senki ne maradna 
az özvegyek és árvák közül segély nélkül, s az öt év 
előtt elhalt lelkészek azzal a megnyugtató gondolattal 
távozhatnának a földről, hogy özvegyeik, árváikról némi-
képen gondoskodva van. 

Főtiszteletű és méltóságos gyámintézeti bizottság! 
Midőn ez indítványunkat alázatos tisztelettel beter-

jeszteni bátrak vagyunk, azon tiszteletteljes kérelmet csa-
toljuk hozzá, hogy a méltányosságra s a támaszuktól hir-
telen megfosztott lelkészcsaládok keserű sorsára való 
tekintettel ezt figyelembe venni s az országos gyámintézet 
tervezetét ehhez képest módosítani méltóztassék. 

Az 1895. évi március 11-én Beregszászban tartott 
egyházmegyei lelkészi értekezleten elfogadtatott s felter-
jesztetni határoztatott. 

Sütő Kálmán, Mizsák Péter, 
az értekezlet elnöke. az értekezlet jegyzője. 

Két észrevétel a gyámintézeti tervezetre. 
A lelkészi gyámintézet új tervezete egészséges alapra 

van fektetve, az egyházkerületek óhajtásait ritka ügyes-
séggel érvényesíti. Mondhatni, hogy a közszükségnek és 
közóhajtásnak felel meg s országszerte kedvező fogadta-
tásban részesült. Én is örömmel fogadom a javaslatot és 
mindössze két észrevételt kívánok rá tenni. 

I. A gyámintézet tagjai közé föl kellene venni a 
rendszeresített vallástanárokat és hitoktatókat is. Vallás-
tanárok a gimnáziumoknál, hitoktatók vagy katekheták 
a nagyobb gyülekezetekben vannak alkalmazva. A külön 
vallástanárokat, tudomásom szerint, nem veszi be az állam 
az országos tanári nyugdíjintézetbe, a katekhetákat, még 
ha véglegesített állásűak is, nem fogadja be kebelébe a 
tanítók országos nyugdíjintézete. Ha most az egyház sem 
provideál ezekről az állásokról, akkor ezek az egyházi 
tisztviselők az egyház és az állam két széke között a pad 
alatt maradnak. Már pedig az egyháznak nem utolsó ér-
deke az, hogy a gyermekei és ifjai vallásos nevelésével 
foglalkozó vallás-tanári és hitoktatói állások a mostani 
ideiglenességben, rendezetlenségben ne maradjanak, hanem 
hogy lehetőleg mindenütt rendszeres, végleges állásokká 
tétetvén, a rajtok működő lelkészjellegű egyének az egyház 
testéhez minél szorosabban hozzákapcsoltassanak s a nagy 
lelkészi státushoz való tartozásuk a gyámintézet kötelé-
kében is kifejezést nyerjen. Mert az egyház jól felfogott 
érdekének teljességgel nem felel meg a szüntelen változó, 
bővebb paedagogiai tapasztalat nélküli káplán-kalekheták 

fejletlen intézménye. Az egyház közérdeke sürgeti, hogy 
a rendszeresített vallástanárok és véglegesített hitoktatók 
a lelkészi gyámintézetbe beléphessenek. Ezt a szabályzat 
3. §-ának második kikezdésébe lehetne beilleszteni. 

2. Helyes volna, hogy valamivel a gyülekezetek is 
járuljanak a gyámalap megteremtéséhez. Ezzel a gyám-
intézet alapját jelentékenyen meg lehetne erősíteni, s az 
özvegyek járadékát pedig némileg fokozni lehetne. Nem 
kívánom, hogv a gyülekezetek állandó hozzájárulásra köte-
leztessenek; mert abban igazat adok az indokolásnak, 
hogy a gyülekezetek állandó megadóztatása nyugdíjalap 
létesítése céljából lesz helyén. De kérdem, vájjon addig, 
míg a lelkészi nyugdíjintézet alapjának a gyűjtéséhez 
hozzáfognának, nem lehetne a gyülekezeteket a »gvám-
intézet megalapítása« címén arra kötelezni, hogy a lel-
készek belépési illetékének, a fizetések 10%-ának például 
harmadrészét három évre osztott részletekben a gyám-
intézet pénztárába befizessék. A lelkészi fizetések 10°/<ra 

150,000 frt, ennek harmadrésze, vagyis a fizetés 31/3°/o~a 

50,000 frt; ennyivel gyarapíttatnék három évre eloszolva 
a gyámintézet tőkéje. S ez az 50,000 frt a 2000 lelkészi 
állásra elosztva egy gyülekezetet terhelne átlagban 25 fo-
rinttal, percent szerint pedig a 600 frtos állást fentartó 
gyülekezetnek 20 forintot, a 900-ast 31 forint 50 krt, az 
1200-ast 42 frtot, s az 1800 frtos papi állást fentartó 
gyülekezetnek 63 frt járulékot kellene három évre meg-
osztva befizetni, a mi még sem róna elhordozhatlan terhet 
a gyülekezetekre. Ennek az 50 ezer frt tőkének 4%-os 
kamatja, az évi 2000 frt pedig vagy arra volna fordít-
ható, hogy az öt évnél hamarább elhalt lelkészek özve-
gyei is rendes segélyben részesíttessenek, vagy arra, hogy 
a 250 frtban megállapított özvegyi segélyek a 2000 frt 
erejéig emeltessenek. 

Ezt a két észrevételt tisztelettel ajánlom a konventi 
atyák, különösen pedig a gyámintézeti bizottság tagjainak 
jóindulatú figyelmébe. Különben pedig a szabályzatot 
örömmel üdvözlöm és elfogadását minden érdekelt tár-
samnak készséggel javasolom. 

V. F. 

K Ü L F Ö L D . 
Németországi egyházi szemle. 

Gyönyörű mottója van Hase Károly klasszikus egy-
háztörténetének. »Alles hat seine Zeit; der Zeiten Herr 
ist Gott, der Zeiten Wendepunkt Ghristus, der rechte 
Zeitgeist der heilige Geist.« »Mindennek meg van a maga 
ideje. Az idők ura Isten, az idők forduló pontja a Krisztus, 
a valódi korszellem a Szent -LélekValóban mindennek 
ideje van. A jenai bölcsnek ez a jelmondata a mi kor-
szakunkra. de különösen vonatkoztatható a jelenkori német 
egyházi viszonyokra, hol az új porosz ágendás-könyv egé-
szen felkavarta a különböző theologiai pártokat. Hogy 
milyen sivár képet mutat a jelenkori német protestantis-
mus, tudományos theologiai és egyházi tekintetben egy-
aránt, meggyőzően igazolja Beysehlig tanárnak, az evan-
géliumi középpárt vezérének »Zum Kriege und Frieden 
in der preussischen ev. Landeskirche« c. cikke a »Deutsch-
Ev. Bliítter« februári füzetében. A porosz ágenda revideá-
lása nem hogy lecsillapította volna a kedélyeket, sőt 
inkább kiélesítette a theol. és egyházi pártküzdelmek ellen-
téteit az egész vonalon. Hozzájárul még az is, hogy Mein-
hold és Grafe bonni tanárok hipothesisci a Genesis tör-
téneti hitelessége s az úrvacsorai szereztetési igék érvénye 



tekintetéhen egyes orthodox lelkészi köröket arra indítot-
tak, hogy a főegyházi tanácsnál keressenek védelmet >az 
egyetemi theologiának az egyházi közösségi hitet felfor-
gató tendenciával szemben«. Mintha bizony a Genesis 
>historicitása« üdvöt feltételező dogma volna, vagy az 
úrvacsora érvénye attól volna függővé tehető, hogy vájjon 
mondta-e Jézus ezeket az igéket: »ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre!* vagy nem! 

E tekintetben felette érdekes Stöcker lelkésznek »Zum 
Kampf.U című cikke »Deutsch-Ev. K.-Ztg* című lapjának 
egyik utóbbi számában. Maga is vallja, hogy a régi s az 
új hit ellentétes viszonya még nem a hit s a hitetlenség 
ellentétével azonos. A modern theologia is vallásos jellegű, 
az egyháznak akar szolgálni s korántsem törekszik az ő 
jogosult érdekeinek lerontására. A kritikai theologia is 
testvéri szeretetünkre méltó, mivel az is a maga módja 
szerint szerezi az igazságot. Csak a liberalismus az, a 
melylyel nem tud megbékülni. Egyházpolitikai programmja 
hangsúlyozza a szabad egyetemi theologia s az állam-
hatalom befolyásaitól ment s a tradicionális hitvallás 
békóiba szorított »népegyházat«, mely a vallásos néphit 
érdekeinek megóvása szempontjából tanfegyelme alá vonná 
magát az egyetemi theologiát is. Evangéliumellenes, sőt pá-
pás módón »synodális hierarchiát a* törekszik, mely egy-
házpolitikai ideálnak utópikus jellege abból is kitűnik, hogy 
hiányzik belőle a lelkiismeretekre vonatkozó papi hatalom, 
s az önálló és tevékeny gyülekezeti élet helyét a »positiv 
unió« párturalma váltaná föl az egész vonalon. 

Ez a Stöcker-féle egyházpolitikai programm nem-
csak gyakorlatilag kivihetetlen, hanem elvileg is helytelen. 
A lutheri protestantismussal elvi ellentétben áll az állam 
és egyház történeti kötelékeinek merev elszakítása, s a 
gyakorlatban csak a pápás egyház ú. n. parítási követel-
ményeit mozdítaná elő. Egy zsinati hierarchia sokkal rosz-
szabb, mint a reformációnak egyházjogi szülötte, az ú. n. 
»landesherrliche Kirchenregiment«, a mely a német pro-
testantismus sajátos történeti fejlődésében találja magya-
rázati alapját s az állam és egyház életviszonyainak benső 
közösségével végződött, Ennek megszüntetése komoly ba-
jokkal járhatna. Könnyen kiszolgáltatná a prot. egyházat 
a pápás propagandának s a szociáldemokrácia féktelen iz-
gatásainak. 

Az állami egyetemi theologia szabadsága az, a mely-
lyel Stöcker nem tud megbékülni, s melyet az egyház 
számára visszakövetel. »A mai protestantismus — úgy-
mond — nem nyújtja azt a népnek, a mit nyújtania 
kellene, s a nyomorúság egyedüli oka a prot. egyház 
megbénított működésében keresendő. Nem a hivő pászto-
rok vagy laikusok hitében és vallásában, sőt inkább az 
állam ama liberális ténykedésében rejlik oka annak, hogy 
az egyet, theol. tanárok akad. tanszabadsága az egyház 
felforgatására törekszik*. S itt Stöcker feledi, hogy a 
theologiának is, mint minden más tudományos szellemi 
mozgalomnak, kortörténeti jellege van, s e kortörténeti fej-
lődést az egyház sem kerüli ki. A Ritschl-féle theologiai 
iskola sem »felforgató természetű*, sőt inkább maga a 
berlini agitátor is bevallani kénytelen, hogy követői kö-
zött sok a mély vallású s buzgóságú tanár és lelkipásztor, 
ki vallja a Krisztust, mint egyházunk és üdvünk »egye-
düli alapját*. Ha elfogadnók azt, a mit Stöcker hangsú-
lyoz, t. i. »a hitvallásoknak az írással való teljes meg-
egyezését*, úgy a mi egyházunk egy theol. tantételen 
alapulna, s ellentétbe kerülnénk az apostol ama szózatá-
val, hogy az Isten egyházának el kell viselnie s egyedül 
az ő ítéletére kell bíznia »a szénát és a pozdorját* is, a 
mely a sok »aranyat, ezüstöt és drágaköveket« magában 
foglaló szabad kritikai theol. fejlődéséhez természetszerű-

leg tapad Épen nem áll az, mintha a modern theologia 
a hivő lelkészek és laikusok legnagyobb részét elidegení-
tette volna az egyháztól. 

Maga Stöcker is, a ki pedig ugyancsak megakarná 
rendszabályozni a theologiai tanszabadságot, a modern 
theologia kritikájának befolyása alatt áll. Az ó-protestáns 
korszak bibliai betűhitét ő sem vallja, elejti a »verbál-
inspirációt« egy úgynevezett > reálinspiráció« (jobban 
mondva: ethikai inspiráció) javára, s elismeri, hogy az 
egyházi tradíciók a fejlődés törvényének vannak alávetve. 
S mégis Wellhausent és Ritschlt teszi felelőssé a német 
nép egybáziatlanságáért s a prot. egyháztestület tehetet-
lenségéért. Sejtelme sincs arrói, hogy milyen más szel-
lemi hatalmak voltak azok, a melyek az egyháziatlanság 
terjedését előkészítették. A naturalismus, darvinismus és 
materialismus légköre az, a mely szülte az érzékfölötti 
és természetfölötti iránt való skepticismust, s ez ellen mit 
sem segít az a gyógyszer, a melyet Stöcker az egyetemi 
theologia megrendszabályozásával nyújtani hajlandó. Mi-
féle theologia volna az, a melyet az állam az egyház: 
értsd főegvházi tanács vagy egyet, zsinati elnökség gyám-
sága alá helyez? Ily szemináriumi csemete, vagy tradi-
cionális scholastika megbénítaná magát a szellemet és 
magát az igazságot is, a melyben meg kell lennie az 
ethikai erőnek a tévedések elviselésére is. Hát meg-
tudta-e az óprotestáns theologia symholikus betühite 
akadályozni a pietismus, a supranaturalismus s a ratio-
nalismus keletkezését a theologiai tudomány újabbkori 
fejlődésében? S hiszi-e Stöcker, hogy a theologiai kan-
ditátusok vallásosabbak volnának akkor, ha a theologia 
censeálás joga a tanárok kezéből tisztán papi körökre 
bízatnék ? Ilyen esetben a szabad akad. műveltséget a 
szemináriumi iskoláztatás, s a tudományos vizsgázást a 
theologia egyházi igazhitüség. tehát a vallásos-erkölcsi ér-
zület megvizsgálása váltaná fel, mely gyakorlati tekintet-
ben csak képmutatásra vezetne. Maga a kétkedés is hozzá-
járul az igazság földerítéséhez, a melynek erőszakos egy-
házi megrendszabályozása csak zavart idézne elő az egy-
házi papi és tud. theol. tanári körökben egyaránt. Hisz 
az evang. igazság sarkalatos alapkérdésében nincsen kü-
lönbség liberális vagy orthodox theologus között, mert 
mindkettő vallja a hitet az isteni kegyelemben és az üdvöt 
eszközlő krisztusi szeretetben. A midőn az ős apostolok 
és Pál Jeruzsálemben egyesültek, bizonyára az evangé-
liumról s a törvényről szóló nézeteik voltak olyan ellen-
tétesek, mint ma a »positiv uniói párt« és a Ritschl is-
kolája közötti theol. differentia, s mégis kezet nyújtottak 
egymásnak, mondván: »az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme 
által hisszük, hogy megtartatunk, miképen azok is*. Tud-
ták, hogy eltérő nézeten vannak, de egyszersmind érezték 
az Úrtól adott különböző hivatásuk közös alapját, mond-
ván: »hogy mi a pogányok között, ők pedig a zsidók 
között prédikálnánk;* így vagyon még ma is különböző 
hivatása a népélet rétegeire a liberális theol. és konser-
vativ egyházi pártárnyalatoknak! 

A mi a német prot. egyházra veszélyes, az nem a 
tudományos theol. kérdések diferentiája, hanem igenis a 
pártküzdelmek egyházpolitikai élessége és szeretetlensége, 
a kölcsönös gyanúsítás és eretnekítés. Pedig elpusztul az 
az ország vagy egyház, mely fiaiban és híveiben meg-
hasonlik. Ep azért béke velünk, a kik a Krisztus hívei 
vagyunk. S ha Stöcker azt kiáltja: fel a küzdelemre! úgy 
Beyschlag azzal válaszol: béke, az evang. egyház belső 
békéje legyen velünk az egész vonalon! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



I R O D A L O M . 
** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Törté-

netéből immár a 10. füzetet veszszük kézhez. Az Árpád-
házból való királyok kora folytatódik benne, még pedig 
III. Istvántól II. Endréig. A füzetnek ismét két szép mű-
melléklete van, melyek egyike Székely Bertalan egy fest-
ményét reprodukálja, I. Endre koronázását ábrázolja, a 
másik pedig Steiger I. P. rajza után Szt.-László harcát 
a kunokkal tünteti fel. A szövegben is sok szép illusz-
tráció van. A füzet ára. 30 kr. Az egész munka 60 — 65 
füzetben lesz teljes. Megrendelések Lampel R. (Wodianer 
Ferencz és Fiai) könyvkereskedésébe intézendők, Buda-
pest, Andrássy-út 21. 

** Munkácsy Sándor egyházi beszédei I-ső kö-
tetét bocsátotta közre Boesor Lajos tengődi lelkész. A 
kötet, mely Szilassy Aladár tolnai egyházmegyei gond-
noknak, a buzgó evangeliomi keresztyénnek van ajánlva, 
33 egyházi beszédet foglal magában, melyek közül két 
újévi, egy virágvasárnapi, két nagypénteki, három húsvéti, 
egy áldozócsütörtöki, három pünkösdi, a többiek alkal-
miak és közönségesek. A kiadó, mint az előszóban el-
mondja, kettős célt tartott szemei előtt, midőn M. beszé-
deinek kiadására határozta el magát. »Az egyik az, hogy 
egy nagyon sokat tanult s gondolkozott evangeliomi 
prédikátornak az evangelium igazságainak híveivel való 
közlési módját, lelkésztársaimmal megismertetve, azok-
nak s a vallás dolgaival szív szerint foglalkozóknak 
bizonyos mérvű lelki táplálékot nyújtsak; másik az, 
hogy ezen kevesek által ismert, de maradandó emlé-
kezetre igazán méltó férfiúnak az egyházi irodalomtör-
ténete egyik lapjának egy kis szögletében helyet biz-
tosítsak*. A beszédek szerzőjét, Munkácsy Sándor volt 
paksi lelkészt következőleg jellemzi a kiadó: >Ki volt e 
férfiú? Azt hazánk reformátusai közül is kevesen tudják, 
mert hiszen ő sem a hírlapok hasábjain, sem az irodalom 
más terén (egyetlen esetet kivéve), sőt még a közigaz-
gatás sorompói között sem kívánt szerepelni; pedig tehet-
sége, ismeretei, szabatos beszédmodora ugyancsak képe-
sítették erre. De ő sajátságos gondolkozásánál fogva 
elégedetlen levén a magyar egyháznak (az ő vélekedése 
szerint) nagyon is rideg s az igaz keresztyén élettől messze 
álló, az evangeliomi melegséggel keveset gondoló viszo-
nyaival, egészen félrevonult, csupán hivatalának, saját lelki 
világának s ismeretei folytonos gyarapításának szentelte 
életét. . . . Az egyházi beszédírók között legjobban ked-
velte Ahlfeldet s Gerockot. . . . Hogy az általa kéziratban 
hagyott, mintegy 200 drb beszéd honnan származott? 
arról én teljesen számot adni nem tudok; sokra van fel-
jegyezve az eredeti szó, sokra a forrás, a mely után dol-
gozott*. — A 187 nagy 8-adrét lapra terjedő, egyszerű 
kiállítású kötet nyomatott Tabon Pfeifer Ignácnál, ára 
1 frt 60 kr. és csupán a kiadónál kapható Tengődön. A 
kötetre még visszatérünk, most csak a megjelenését kí-
vántuk jelezni. 

** Pesti Hirlap. Az ország egyik legeiterjedtebb 
lapja, mely ezt a nagy pártolást azzal igyekszik kiérde-
melni, hogy folyton legtöbb olvasni valót nyújt, jól megválo-
gatva. Ma a Pesti Hirlap az egyedüli lap, mely a magyar 
irodalom két legelső művelőjét számíthatja rendes munka-
társai közé. Most is egyszerre közöl Jókai Mórtól regényt 
a regénycsarnokban és Mikszáth Kálmántól elbeszélést a 
tárcában. Mindennap husz oldalnyi terjedelemben jelenik 
meg, vasárnaponkint pedig négy ívet (32 oldal) szokott 
adni. Ma a Pesti Hirlap az egyedüli lap, mely naponkint 

hasábszámra közlött szerkesztői üzeneteivel oktat és mu-
lattat egyszerre. Sehol ily fokra ez az érdekes rovat nem 
fejlődött. Mindehhez járulnak szépen megírott vezércikkek, 
kitűnő tárcák, gazdag színházi, hir- és távirat-rovatok, 
törvénykezési karcolatok, a közgazdasági és műszaki köz-
lemények bő tárháza, stb. Újévtől fogva színes képekkel 
gyönyörűen kiállított divatlap is jelenik meg a Pesti Hir-
lap mellett, Párisi divat címmel, még pedig — Magyar-
országon szintén egyedül — minden héten. A divatlap 
szerkesztője Győry Ilona, a néhány évvel ezelőtt elhunyt 
Győry Vilmos leánya. A Párisi Divat szerencsésen egye-
síti a szépnek és praktikusnak két jó tulajdonságát. Ára 
külön 2 forint egy negyed évre, a Pesti Hírlappal együtt 
pedig csak 1 forint, vagyis a Pesti Hirlap 3 frt 50 kr , 
Párisi Divattal együtt pedig 4 frt 50 kr. Mutatványszá-
mokat mindegyik lapból küld a kiadóhivatal (Budapest, 
Váci-körút 78. szám). Melegen ajánlhatjuk t. olvasóink 
figyelmébe. 

** A debreceni »Hittanszaki önképző-társulat« 
Közlönyéből díszes kiállítású jubiláris számot kaptunk, 
mely a társulat 25-ik évfordulója alkalmából készült. Az 
ünnepi szám a társulat volt felügyelő tanáraitól és az összes 
volt szerkesztőktől hoz rövid közleményeket, Kiss Áron 
püspök bevezető cikkével. A cikkek lelkesek és lelkesítők. 
Örömmel regisztráljuk, hogy az evangelizálás és belmisszió 
pesti új hangja visszhangzik bennök nagy erővel. »Az új 
idők azt kívánják, harsogja az ifjú lelkű ősz vezér, hogy 
készüljünk a harcra. Versenyképes emberekre, misszio-
náriusokra van szükségünk. . . Új tér nyilik előttünk: a 
híveinkkel való mentül siXrühb érintkezés. A templom lesz 
ezután is a központ. De a templomból kiindulva követ-
kezik a hívekkel való érintkezés: a lelki szükség érzeté-
nek fölkeltése, a betegek látogatása, a szenvedők vigasz-
talása és mindenek felett a vallástanítás, mely oly mostoha 
gyermek sok helyen. . . Tűzzék ki a célt jól, tűzzék ki 
abban, hogy igazi hivő és hitet ébresztő papjaink legye-
nek«. — Balogh Ferencz, a társulat alapítója meg azt 
írja: »A keresztyén társadalomnak, az építő egyháznak 
feladata: egyletek, társulatok szervezésével a belmissziói 
tevékenységnek újabb mezőket nyitni, azokon aztán a 
lelkészek minél képzettebbek lesznek, annál döntőbb és 
irányadóbb részt vehetnek. . . A tudományt hittel, a hitet 
tudománynyal támogassuk, akkor az evangelium győzelme 
bizonyos*. A füzetbe még Csiky Lajos, Erdős József, Sass 
Béla, Gullyás Lajos, Rácz Miklós, Beczner Frigyes, Dicsöfi 
József, Révész Kálmán, Illyés Endre, Bartók Jenő s több 
mások írtak hosszabb-rövidebb emléksorokat. Érdekes 
szám, kedves emlék. 

E G Y H Á Z . 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1895. 
április hó 5-én, d. u. 5 órakor Budapesten az ev. ref. fő-
gimnázium dísztermében (IX., Lónyay-utca 4)azev.ref. egy-
ház egyetemes konventjével kapcsolatosan közgyűlést tart. 
Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Az 
1895. év,i költségvetés megállapítása. 4. Az alapszabályok 



Ili. 16. §-ának rendelkezése szerint tisztviselők és az alap-
szabályok IV. 20. §-a szerint igazgató-választmányi tagok 
választása. 5. Esetleges indítványok. 

Egyházi aranykönyv. Dr. Szabó Aladár buda-
pesti theol. tanár az általa szerkesztett »Hajnal* című 
belmissziói folyóirat alapjából 100 korona adományt kül-
dött Szász Domokos erdélyi püspöknek az általa kezde-
ményezett kolozsvári »Szeretelház« alapjához. •— Isten 
áldása legyen a lelkész-árvák emez első jótékony intézetén 
s az Ő szent lelke buzdítsa fel a sziveket, hogy másutt 
is induljanak munkára ez elhagyott árvák érdekében! 

A dunáninneni evang egyházkerületből a po-
zsonyi gyülekezet elöljáróságától a felügyelő választás 
ügyében nyilatkozatot vettünk, mely a gyülekezetnek 
dr. Láng Lajos esperességi felügyelőt ajánlja az egyház-
kerületi felügyelőségre. Nem elegyedünk bele ebbe a vá-
lasztási mozgalomba, de azt elismeréssel konstatáljuk, 
hogy a pozsonyi ajánlat egvházias, mondhatni, kenetes 
hangon van tartva. »Nem Laszkáry Gyula ellen léptetjük 
fel őt, csak mellette. Felléptetjük, mert tudjuk, hogy egyik-
nek győzelme a másikra nézve nem lészen vereség, hisz 
egyházi téren a megnyert bizalom győzelme marad még 
a számarány szerint vesztes félnek is. Azért dőljön el 
bármikép a választás dolga, kerüljön ekét jelesünk közül 
bármelyik a felügyelői díszes székbe; méltó üli meg azt.* 
így ír az ajánlat, melynek nemes hangja és békés mo-
dora dicséri azokat az egyházi és iskolai férfiakat, a kik 
kibocsátották. 

Missziói értekezlet. A tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület tanügyi bizottságának márc. 21-ki gyűlése után 
Kiss Áron püspök, Szabó János békés-bánáti és Szeremley 
József alsó-szabolcs-hajdúvidéki esperesek Debrecenben 
missziói értekezletet tartottak, melyen főleg Szabó János 
igen örvendetes adatokat sorolt fel a bánsági, az alduna-
melléki missziói telepekről, azokról az új ref. gyülekeze-
tekről, melyek ott, úgyszólván, varázsütésre állanak elő a 
kormány hathatós támogatása és anyagi segélye mellett. 
Csak helyeselnünk lehet a kormány azon intézkedését, 
hogy az új telepítvényeket hitfelekezetek szerint különíti 
el s ez által többnemű súrlódásnak elejét veszi. 

A lelkészi gyámintézet tervezetére egyik öreg 
özvegy lelkésztársunk következő észrevételt tesz. A sza-
bályzati pontok között nem észleltem olyat, mely az álta-
lános hozzájárulási kötelezettség alól kivételt tenne! Pedig 
ezt teljes igazság és méltányosság szerint tenni kell! Hi-
szen, ha egy megözvegyült papnak már teljesen felneve-
kedett egy és más állásban levő gyermekei és számos 
unokái vannak, kiket, ha csak teheti, főleg a nyvelés 
ügyében, szoros apai és anyai kötelessége szerint, segé-
lyeznie kell; vájjon az ilyen öreg papnak hozzájárulási 
kötelezettsége a gyámintézet fentartásához. nem viselné-e 
magán a demokrat prot, egyházban az önkény nevét?! 
hiszen untig elég egy szegény prot. lelkésznek a magáéról 
gondoskodnia, nemhogy a szegénységből másokra is árassza 
áldozatait! Ha azonban e valóban köteles áldozatok 
mellett paptársai özvegyei és árvái segélyezésére is van 
tehetsége és akarata; tegye, ennél az övéi segélyezése 
mellett, szentebb célra alig fordíthatná pénzét és vagyo-
nát! — Eddig az észrevétel. Nézetünk szerint azonban 
se nőtlenség, se özvegység címén nem kollegiális dolog 
kibújni akarni a gyámintézeti kötelezettségek alól. A tes-

tület érdekében is kell néha áldozatot hozni az egyesnek. 
Legfölebb a nagyon magas korúakra (70 éven felüliekre) 
lehetne kivételt tenni! S z e r k . 

A brit és a külföldi bibliatársaság havi érte-
sítőjében, melyből Duka T. úr szívességéből most kaptuk 
a folyó évi három első füzetet, sok érdekes dolgot lehet 
olvasni a bibliára vonatkozólag. A társaság évről-évre 
újabb nyelvekre fordíttatja le a szentírást. Most a követ-
kező biblia-fordítások vannak munkában. A koreai fordí-
tás. melyet dr. Scranton misszionárius végez; készen van 
belőle a Máthé evangeliuma. Befejezéshez közeledik Afga-
nisztán népére a jjashtu biblia, melyből az új-testamentom 
már 1889-ben kiadatott s azóta az ó-szövetség egyes köny-
veivel is annyira vannak, hogy mint Mayer, a fordítást 
végző misszionárius írja, a folyó évben az egész pashtu 
biblia készen lesz. Új fordítás van készülőben a kelet-
afrikai Usukuma ország lakói részére kisukuma nyelven, 
melyet a Viktória és Tanganyika .tavak környékén lakó 
törzsek beszélnek. Ezt a fordítást Natanieri benszülött 
katakheta végzi és a Máthé és Márk evangéliumával immár 
készen van. Új-Guineában a mult évben motu nyelvre for-
dították le Márk evangéliumát s a fordítás által ez a nyelv, 
mint Lawas misszionárius írja, a különböző dialektust be-
szélő törzseknek irodalmi nyelvévé lesz. Közép-Afrikában, 
Kongó királyságban szintén a biblia-társaság segítségével 
a bobangi nyelyre fordítják a misszionáriusok a szent-
írást, melyből Márkot már ki is nyomatták s most a János 
evangéliumával és a Rómaiakhoz írt levéllel dolgoznak. 
A misszió székhelye Bolobo és Lukolela. íme így hódít-
gatják meg az angolok, nyelvről-nyelvre haladva, kitartó 
buzgósággal a pogányságot Krisztus számára. 

Katonák bibliája. A Japánban működő angol- és 
amerikai biblia-társaságok egyesült erővel egy kis zseb-
bibliát adtak ki a kinai harctéren működő japáni katonák 
részére. A könyvecske csak a János evangéliumát tartal-
mazza és rendkívül piciny, de azért nagyon tiszta nyo-
mású. Bibliát a katonaság részére az amerikai nagy pol-
gárháború idején is adtak ki, de ez válogatott bibliai 
helyekből volt összeállítva. A könyvecskének ez volt a 
címe: Katonák zseb-bibliája (The Soldiers Pocket Bíble). 
— Megjegyezzük, hogy az angol misszionáriusok mind 
Japánban, mind Khinában rendkívüli buzgósággal ápolják 
és vigasztalják a kórházakban fekvő sebesült katonákat, 
kik közül többeket megnyertek Krisztus evangéliumának. 

Svájc lakossága vallás szerint következőleg osz-
lik meg. Az összes lakosság száma 2.917,740; a miből 
1.716,500 protestáns és 1.201,240 római katholikus. A 
protestánsok csaknem kivétel nélkül reformátusok, kik 
között 1334 lelkész működik. A lelkészek és parochiáik 
közül 1050 az államegyházhoz, 284 pedig a szabad vagy 
autonom egyházhoz tartozik. Az -államegyháznak van 
hat theologiai fakultása 48 professzorral, a szabad egyház-
nak három, a melyeken 16 theologiai tanár működik. 

A gyülekezetek köréből. A radnótfáji 330 lelket 
számláló ev. ref. egyházközség a közelmúltban sok mun-
kát végzett; pár évtized előtt rozzant épületek helyett 
tágas iskolát, tanítói lakot és papi házat emelt, 1894. 
évben pedig 10 ezer frt költséggel szilárd anyagból díszes 
templomot épített. Az építés miatt, mondja a felhívás, 



egyházunk szerény közpénztára 3 ezer frt nagy adósággal 
van terhelve; a tagok, ismert szegénységök mellett, 1000 
forint kölcsönt vettek fel saját terhökre, mit 10 év alatt 
törlesztenek: ezen felül a szükséges fuvar-munkát végezték 
s maguk közölt nem kis pénzösszeget gyűjtöttek. . . Ennyi 
áldozat után is a templom belső felszerelése, a berendezés, 
még hátra van, mit teljesítem saját erőnkön képtelenek va-
gyunk ! A kegyes szivü adakozókhoz fordulunk hát azon 
kéréssel: szíveskedjenek egyházunkat segélyben részesíteni! 
Az adományokat az egyházközség lelkésze. Gergely Lajos 
nevére címezve kérjük f. évi május l-ig küldeni, ki az 
adományokról nyilvánosan fog beszámolni úgy az egy-
háznak. mint a kegyes adakozó közönségnek. Radnótfája 
(u. p. Szász-Régen), 1895. január 15-én. — A segítségre 
érdemes gyülekezet ügyét melegen ajánljuk a keresztyén 
testvérek munkás szeretetébe. 

A francia református egyházban a mult hónap-
ban tartattak meg a presbyter-választások. Az egész or-
szágban minden gyülekezetben a presbyteriumok felerésze 
új választás alá került. A választások az egyháztagok 
nagy érdeklődése mellett folytak le s azzal végződtek, 
hogy a bibliás pozitivisták mindenütt nagy többségre ju-
tottak az úgynevezett modern liberálisok fölött. Különösen 
Párisban oly fényes diadalt arattak a konzervativek, hogy 
25 újonnan választott preshyter között csak egyetlen egy 
a liberális. Úgy látszik, Francziaországban is meggyengült 
az egykor erős modern theologia vonzó ereje és felül-
kerekedett a bibliai irányzat, mely az élő és erős egyhá-
zakban világszerte dominál. 

Az amerikai traktátus-társaság, mely New-
Yorkban 1825. óta áll fenn, jelenleg 140 kolportőrt fog-
lalkoztat Amerika különböző államaiban és területein. 
Utolsó munkaévök kilenc hónapjában ezek a kolportőrök 
97,674 családot látogattak meg, melyek közöl 9652 római 
kath. volt. A családok körében 66.709 esetben és helyen 
tartottak vallásos elmélkedést, imádsággal és beszélgetéssel 
összekötve; elárúsítottak 75,694 példány vallásos iratot, 
számtalan sok bibliát. Hogy munkájok mennyire szük-
séges volt, kitűnik abból, hogy 4462 olyan családnál 
fordultak meg, melynél nem volt biblia és 12,179 olyan 
családnál, melynél semmiféle vallásos könyv vagy trak-
tátus nem volt található. Jártokban-keltökben 20,089 olyan 
családot találtak, mely nem jár templomba s magok ezek 
az evangyélista-kolportőrök 4703 esetben az általok ren-
dezett összejöveteleken vallásos beszédeket és előadásokat 
tartottak. Ha több hitünk volna, nálunk is régen ébresztgetnék 
a saját evangyélistáink és kolportőrjeink a hitközönyös lelke-
ket hol élőszóval, hol bibliával, hol traktátusokkal. A 
belmissziónak és evangelizációnak ez a hathatós ága az 
élő egyhazak több más tevékenységével együtt még mély 
álmát aluszsza. Vajh mikor fognak életre kelni?! 

I S K O L A . 

Magánfelek a kultuszminisztériumban A vallás-
és közoktatásügyi minisztérium tisztviselői az/utóbbi idők-
ben már alig dolgozhattak a sok látogató, tudakozódó és 
érdeklődő fél miatt. A közoktatásügyi miniszter most el-
rendelte, hogy a tisztviselők délelőtt csak hivatalos ügyek-

kel foglalkozzanak és magán feleket csak déli 12 órán túl 
fogadhatnak. Ezt az intézkedést minden hivatal ajtajára 
kifüggesztették. 

A kisdedóvó intézetek magyarsága. Az 1891. 
XV. t.-c. szerint az óvóintézetek növendékei »munka-
körükben* saját anyanyelvükön érintkezhetnek; a nem 
magyar anyanyelvű gyermekek foglalkoztatása pedig össze-
kötendő »a magyar nyelv« ismeretébe való bevezetéssel. 
E rendelkezésekben a törvényhozás ama szándoka nyil-
vánul, hogy a magyar nyelv tudása által lehetővé tétes-
sék a nem magyar ajkú állampolgároknak is a közélet 
minden ágában érvényesíthetni tehetségeiket. Ezt a célt 
óvintézeteink legnagyobb része törekszik is előmozdítani, 
a mi kitűnik abból, hogy a mult évben fönnállott 1757 
óvóintézet közül foglalkozásközi (tan-) nyelve kizárólag a 
magyar volt 1469-nek, a magyarral vegyesen más nyelv 
225-nek és a magyar nélkül más nyelv 63-nak. A tör-
vénynek meg nem felelő ez a 63 óvóintézet Arad-, Alsó-
fehér-, Beszterce-Naszód-, Gömör-, Kis- és Nagy-Küküílő-, 
Kolozs-, Liptó- és Nyitravármegyékben állott fönn. És 
pedig: kizárólag román nyelvű volt az egyik aradmegyei 
állandó menedékház, kizárólag német volt négy, kizárólag 
olasz egy rendes óvintézet, a nyári menedékházak közül 
pedig hat német, huszonkilenc román, huszonegy tót és 
egy román-német nyelvű volt. 

A mezőtúri ref. főgimnázium állami segélye-
zése jelentékeny lépést tett előre. A napokban fordult 
meg ott dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár mint minisz-
teri kiküldött, hogy az államsegély ügyében a főgimnázium 
föntartó testületével megállapodásra jusson. Az előleges 
szerződés értelmében a főgimnázium évi 35,000 forintnyi 
kiadásához az állam évi 10,000 forint állandó segélylyel 
fog járulni. A mezőtúri gimnázium 300 éves múltja, jó 
hirneve és látogatottsága remélnünk engedi, hogy a szerződés 
megerősítése mihamarabb be fog következni s általa az 
alföldi kulturának egy új és hatalmas védőbástyája fog 
emeltetni. A főgimnázium fentartója, a mezőtúri gyülekezet 
pedig, mely az utóbbi időben népiskoláit újjászervezte, 
főgimnáziumának 130 ezer frttal új épületet emelt s a 
tanárok fizetését korszerűleg rendezte, megérdemli, hogy 
kulturális törekvéseiben az állam is megsegítse. 

Tápintézet létesítése Kisújszálláson. A kisúj-
szállási ev. ref. főgimn. mellett létesítendő tápintézet érde-
kében az áldozatkész város egész társadalma megmozdult. 
A tanári kar a télen át többnemű felolvasó estélyt s 
hangversenyt rendezett e célra, melyek százakat jövedel-
meztek. Legújabban Pethe Gábor megválasztott főgondnok 
100. a nagykúnsági takarékpénztár pedig 200 forinttal 
járultak az alaphoz. 

A róm. katholicizmus erősödése Debrecenben. 
Dr. Schlauch Lőrinc és dr. Wolafka Nándor püspökök 
mindent elkövetnek, hogy Debrecenben minél erősebben 
megvesse lábát a róm. katholicizmus. Az ottani piarista 
algimnáziumot államsegélylyel főgimnáziummá igyekeztek 
fejleszteni. A tárgyalások a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériummal már megkezdettek s az intézők azt hiszik, 
hogy a főgimn. a millenniumra megnyitható lesz. E célra 
Schlauch már 150 frtot ezer ajánlott fél. Ugyancsak Schlauch, 
Wolafka közbenjárásával, 60 ezer forinton megvette a 
debreceni zsinagógát és melléképületeit, melyeket benn-
lakással egybekötött felsőbb leánynevelő intézetté alakíta-
nak át s vezetését a temesvári iskolanővérekre bizzák. 
Jam proximus ardet Ucalegon. 



A székely-udvarhelyi ev. ref. főgimnázium a 
közoktatásügyi kormányhoz áliandó állami segélyben való 
részesítésért folyamodott. A miniszter dr. Csiky Kálmán 
egyetemi tanárt küldötte ki a tárgyalások megtartására s 
a szerződés-tervezet megkötésére. A tárgyalások április hó 
1-ső és következő napjain fognak megtartatni a helyszí-
nén, mely alkalommal az erdélyi egyházkerületet Parádi 
Kálmán s a föntartó testületet Sebesi Ákos iskolai fő-
gondnok elnöklete alatt az igazgató-tanács küldöttsége 
fogja képviselni. 

A tanítóképzés átlagos költsége. A vallás- és 
közoktat. m. kir. miniszternek legújabb jelentése szerint 
minden egyes tanítóképezdei növendék oktatása évi át-
lagban kerül: az állami tanítóképezdében 403 frtba, az 
állami tanítónőképezdében 516 frtba; a róm. kath. tanító-
képezdében 134 frtba: a róm. kath. tanítónőképezdében 
91 frtba; a gör. kath. képezdékben 61 frtba; a görög 
keletiekben 133 frtba; az evang. reformáltakban 198 frtba: 
az ág. hitv. evang. képezdékben 209 frtba; az izraeliták 
országos képezdéjében 127 frtba. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Fizély Frigyes abosi (Sáros m.) evang. lelkész 

március 3-án élete 72-ik évében elhányt. 49 évig mun-
kálkodott az Úr szőlőjében igaz benső hittel, nagy hűség-
gel és kiváló áldással Igazi lelkipásztor, híveinek fárad-
hatatlan lelki gondozója, a belmissziónak lelkes munkása 
volt. E mellett a földi dolgokban is segítője, bajaikban 
tanácsadója, betegségökben orvosa volt nemcsak híveinek, 
hanem az egész környéknek. Párját ritkító tisztelet és 
szeretet környezte s mikor halálos ágyán feküdt, a más 
vallású lakosság, római és görög katholikusok valóságos 
ostrom alá vették lelkészeiket, hogy templomaikban könyör-
géseket tartsanak a nép jóltevőjeért. Családi ügyeiben azon-
ban sok csapás érte. Egyik fia Kassán szerencsétlenség 
áldozata lőn, másik öngyilkosságot követett el, harmadik 
Amerikába vándorolt, csak a negyedik fiában volt öröme, 
ki utóbbi időben vasúti hivatalnok Aboson. De a »hitből 
élő igaz ember* rendíthetetlen megadással viselte e csapá-
sokat. Ez év őszére nagy utazást tervezett a palesztinai 
Jeruzsálembe, de most a mennyei Jeruzsálembe költözött. 
Nagy részvéttel temették el. Nevét, emlékét áldásban említi 
minden ismerője. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. A nyíregyházi egyházközség fő-

gondnokává Miklós László kir. tanácsos, alispánt, algond-
nokká Beák Józsefet választolta a gyülekezet, ezenkívül 
választottak 10 presbytert és 40 képviseleti tagot. — A 
kis-harlai ág. ev. egyházban f. hó 17-én Gallé Istráu 
eddigi segédlelkészt 337 szóval Chován Zsigmond 305 és 
Menhárt Mihály 8 szavazata ellen a gyülekezet rendes 
lelkipásztorává választottak. — Fejes István s.-a.-újhelyi 

lelkész, mint felső-zempléni esperes f. hó 22-én tartotta 
meg esperesi székfoglalóját S.-A.-Újhelyen; az installáción 
nagy közönség volt jelen.— Az adás-leveli (pápai egyházm ) 
gyülekezet új lelkipásztorát, Seregély Bélát mult vasárnap 
iktatta hivatalába édes atyja, Seregély György mező-laki 
lelkész; a szép ünnepélyen az egyházmegye lelkészi és a 
pápai főiskola tanári kara is képviselve volt. 

* Az utolsó két vallásügyi javaslat a főrendi-
házban március 21—23-ik napjain tárgyaltatott. A fő-
rendek a vallás szabad gyakorlatáról szóló javaslatot a 
felekezetnélküliségre vonatkozó rész kihagyásával elfogad-
ták, a zsidó vallás recepcióját azonban egészen elvetették. 
A három napig tartott vita heves és szenvedélyes volt, 
a szavazások gyakran ismétlődtek, négy ízben volt név-
szerinti szavazás, a többség hol ide, hol oda hullámzott 
s végül is az ellenzék győzött. A protestáns egyházi mél-
tóságok, püspökök és főgondnokok, valamint a prot. val-
lású főurak is hiven kitartottak a szabadelvűség zászlaja 
alatt. Mi lesz a javaslatok további sorsa, azt tudni nem 
lehet; de azt tudjuk, látjuk, hogy az ország többsége immár 
nagyon beleunt az egyházpolitikai küzdelmekbe s békességre 
vágyik. Csak a néppárt főpapi és főúri vezérei szitják-
élesztik nagy kitartással a vallási viszály népemésztő 
tüzét. A mi elég bajt fog még csinálni az országban. 

* Az evangelium világtörténeti missziója. Em-
lítve volt már egyszer e Lapban, hogy a keresztyének 
száma az egész föld kerekségén 500 millió 600 ezer, kik 
közül 200 millió protestáns, 195 millió 600 ezer római 
és gör. katholikus és 105 millió gör. keleti. A protestán-
sok tehát 472 millióval már lélekszámban is felülmúlják 
a római keresztyéneket; de még inkább kitűnnek szellemi 
felsőbbségök által. Az evangelium hivei ma már a föld 
uralkodó nemzetei. Angolország, Németország, az Egyesült 
Államok, Németalföld túlnyomólag protestáns országok s 
gyarmatbirtokaik révén és kifejlett külmissziójuk által a 
föld lakóinak csaknem felerészén uralkodnak. De a föld 
szellemi meghódításának jóformán még csak a kezdetén 
vannak. 200 millió protestáns keresztyénnel még mindig 
1000 millió pogány áll szemben. De a szellemi hódítás fel-
tételei is évről-évre kedvezőbbek. A 180 millió mohamedán 
lakosságnak immár teljes egyharmadrésze angol-protestáns 
uralom alá került. A 200 millió hindu lakosság Előindiá-
ban teljesen az angol-protestáns kultura befolyása alatt 
áll. Hátsó-Indiában a budhismust szintén erősen szorítja 
az angol keresztyénség s az úgvnev. budhista országok, 
Japán és a rengeteg kinai birodalom szintén alá van 
ásva a keresztyén kultura hatalmas folyama által. S ha 
mindezekhez hozzáveszszük a megkönnyített világforgal-
mat, mely a vasútak, gőzhajók és távírdák által ezeket 
a fél kultur népeket a keresztyénséggel közvetlen érint-
kezésbe hozta: akkor kétségtelen, hogy néhány emberöltő 
alatt a prot. keresztyénségnek még gyorsabb terjedésére 
számíthatunk. 

* A misszionáriusok becsülete Angolországban 
mindig nagy volt s most is az. íme egy példa rá A ben-
galiai angol főkormányzó, Sir Ch. Elliot, az angol egyházi 
misszió-társaság mult évi nagygyűlésén miután elmondta, 
hogy az indiai angol kormány az egyháznak missziói 
tevékenysége iránt poli'ikai okokból semlegesen kénytelen 
viselkedni, beszédét így folytatta: A kormányszék tagjait 
és tisztviselőit azonban ez a semlegesség teljességgel nem 
tarthatja vist-za attól, hogy a misszionáriusok népnevelő és 



erkölcsnemesítő nagy munkáját a legnagyobb rokonszenv-
vel és elismeréssel ne kisérjék; mert egyedül csak e 
nemes célok előmozdítása igazolhatja Ang'ia jelenlétét 
Indiában. Ebből a szempontból a kormány minden tagja 
és hivatalnoka a misszionáriusok nemes csoportjában a 
maga legbecsesebb segédcsapatját és munkatársait látja, 
kik a mi oldalaink mellett a legsikeresebben és a legne-
mesebb fegyverekkel küzdenek. Nem mulaszthatok el 
egyetlenegy alkalmat sem, hogy ki ne fejezzem az én bá-
mulatomat, a misszionáriusok önfeláldozó élete és műkö-
dése iránt. Nemcsak tisztelet és elismerés, de csudálat és 
bámulat illeti meg azokat a férfiakat, kik minden haszon 
és dicsőség reménye nélkül munkálkodnak. Az ily önfel-
áldozó például szolgálhat mindnyájunknak arra, hogy kell 
az embernek hivatását betölteni e földön. 

* A német protestantizmus túlsúlyát a tudo-
mány és költészet terén a Köln Ztg egy cikke érdekesen 
mutatja ki. A cikk írója róm. katholikus, a mi annyival 
súlyt ad szavának. Bizonyítását egy iskolai olvasókönyvre 
építi, melyet a münsteri akadémia néhai tanára szerkesz-
tett és újabb kiadásban egy centrumpárti gimnáziumi 
igazgató dolgozott át. A könyv II-ik részében a XVII., 
XVIII. és XIX. század költőiről szól s műveikből szemel-
vényeket közöl. Az itt ismertetett 45 költő között csak 
nyolc a római katholikus (kettő ezek közül is prot. kon-
vertita), a többi mind protestáns. A könyv Ill-ik része a 
XVIII. és XIX. század prózája 56 kiváló íróban van be-
mutatva, kik között szintén csak nyolc római katholikus, 
a többi szintén mind protestáns; a nyolc nem protestáns 
író között van Winckelmann és Döllinger, kik szintén 
nem pápás írók. — E tekintetben mi magyar protestánsok 
sem vallanánk szégyent, ha kivált a jelen század nagy 
íróit hitfelekezet szerint osztályoznánk. Berzsenyi, Tompa, 
Petőfi. Arany, Jókai költészetével szemben a római egyház 
nem igen tudna a maga soraiból díszesebb vagy csak 
hasonló névsort is összeállítani. 

* A magyar házasságjogi törvény és a pápa. 
Előttünk van XlII-ik Leó pápának a magyar egyházpoli-
tikát érintő legújabb nyilatkozata. A legutolsó konziszto-
riumban tartott pápai allokució első sorban a már szen-
tesített házasságjogi törvénynyel foglalkozván, konstatálja, 
hogy az egyház legjogosabb és legszentebb ügyében foly-
tatott harc eredménytelen maradt, azok győzedelmeskedtek, 
kik már régóta fáradoznak azon, hogy a polgárok erkölcseit 
megmételyezzék és a magyar államot az új eszmék kár-
hozatos áramlatába belesodorják, a mikor pedig arra lett 
volna szükség, hogy megvédelmezzék a vallást, azt a vallást, 
melynek Magyarország állami intézményei erejét és hír-
nevét legnagyobb mértékben köszönheti, azt a vallást, 
melyért emlékezetes vitézséggel, oly gyakran szembeszállt 
az ádáz ellenséggel és melyet a nemzet legnagyobb része, 
mint a javak legértékesebbjét, föntart és ápol. Elismeri a 
pápa az allikucióban, hogy jogos és méltányos, hogy a 
közös életből keletkező magánjogi kérdésekben a világi 
hatóság döntsön, de követeli az ítélés-jogot az egyházi 
kötésre vonatkozólag. Végül pedig kijelenti a pápa, hogy 
senkinek sincs joga. hogy büntetlenül sértse meg az isteni 
akaratot, a mely egységének és feloldhatatlanságának 
alapja. 

* Tudományos élet Boszniában. Szerajevóból ír-
- j ák : A bosnyák-hercegovinai országos kormány egyik leg-
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érdekesebb kulturális alkotása a kirothana, a muzulmán 
olvasó-egyesületek. A mohammedán újjászervezett iskolák 
nemcsak azt teszik lehetővé, hogy folytonosan szaporodik 
az okkupált tartományokban a muzulmán hivatalnokok, 
katonatisztek, tanítók, birák stb. száma, hanem a muzul-
mán szellemi életnek is egészen új lendületet adtak. Ennek 
bizonyságát szolgáltatják a mohammedán olvasó-egyesü-
letek népszerűsége s azok a tudományos és irodalmi föl-
olvasások, a melyeket muzulmán bosnyákok a díszesen 
fölépített és berendezett szerajevói mohammedán olvasó-
egyesületben tartani szoktak. Az idei ramazán (muzulmán 
nagyböjt) alatt épen egész fölolvasó-ciklus van ott az 
emberiség etikai föladatairól. Az első fölolvasást maga a 
reisz el-ulema (a muzulmán bosnyák főpap) Azabagití 
Teofik effendi tartotta az emberiség hivatásáról; Szmail-
begovitj Nedzsib effendi az Isten egységéről s a világ 
teremtéséről értekezett. A fölolvasásokat mindig sokan 
hallgatják. 

P á l y á z a t . 

A debreceni evang. ref. tanítóképezdében betöltendő 
rendes tanári állomásra. 

Ezen tanszék tárgyai: vallástan, földrajz, történelem 
a megállapított beosztással és óraterv szerint; azon fen-
tartással, hogy a beosztás változása esetén ezekhez, vagy 
ezek valamelyike helyébe más rokon tárgy is tehető. 

A heti órák összes száma 20-ig terjedhet. 
A tanszék javadalma: 1200 frt alapfizetés, 400 frt 

lakáspénz, 100 frt ötödéves korpótlék öt ízben, mindenik 
díj évnegyedi előleges részletekben. Ezek mellett e java-
dalom élvezője, mint rendes tanár az országos nyugdíj-
intézetnek lesz tagja. 

A pályázók vallására az intézet jellege, képesítte-
tésére nézve az országos középiskolai törvény 29. §-a 
irányadó. 

Pályázhatnak olyan lelkészképesítéssel bíró egyének, 
a kiknek a földrajzból és történelemből középiskolai tanári 
képesítettségök van; vagy ha ez utóbbi nem volna, ma-
gukat annak 2 év alatt leendő megszerzésére kötelezik. 

A megválasztott tanár hivatalát az 1895/96-ik tanév 
kezdetén a fennálló rendtartás szerint székfoglaló értekezés 
tartásával foglalja el. 

A pályázati kérvények kellőleg felszerelve folyó évi 
április hó 24-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához adandók be. 

Debrecen, 1895. március 22-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

A k i a d ó h i v a t a l ü z e n e t e . A Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap« évnegyedes előfizetőit tisz-
telettel felkérjük, hogy előfizetésüket megújítani, 
illetőleg a jövő évnegyedi előfizetési díjat bekül-
deni szíveskedjenek. A kik erre nézve nem nyilat-
koznak, azoknak a lapot tovább nem küldjük. 

A „Prot. Egyh, és lsk. J0ap'( 

kiadóhivatala, 
VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség;: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

K i ad tf-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. 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 csü tö r tököm 

Előfizetési ára : 
Félévre : 4 frt SO kr; egész évre : 9 frt, 

IZgyes szám ára 20 Jer. 

E b e n e z e r . 

n Eddig segített bennünket az Ura,, így szóltak 
az izraeliták (I. Sám. VII. 12.), a mikor egy nagy 
győzelem után, egy fontos órá jában a válságnak 
kőből állítottak emlékjelet s a követ segítség 
kövének (eben-ezer) nevezték, a melynek lá t tára 
még a késő utódoknak is meg kellett emlékezniük 
az Isten ha ta lmas segítségéről és csodás dolgai-
ról. Az Irodalmi Társaság, melynek tagjai, mire 
e sorok megjelennek, rendkívüli felelősséggel meg-
terhelve, közgyűlésre seregeinek: egy csomó ki-
sebb-nagyobb eben-ezerre muta tha t rá. y>Eddig 
segített bennünket az Ura — így kiá l thatnak fel 
ők is — az Úr, a kinek látható eszköze, látha-
tatlan erőinek nyilvánvaló bizonyságtétele főké-
pen a t i tkár volt, a kinek lankadni nem tudó 
szorgalma, bámulatos kötelességérzete s erős hite, 
hogy neki egy jobb jövőt kell e lőkészí tenie : 
diadalmasan megküzdöt t a sok filiszteussal, a 
kislelkűség, a közönyösség, a nemtörődés , az 
adni nem akarás s a lustaság seregeivel s a 
Társaság első tisztújító közgyűlésén egy csomó 
olyan jelre mutathat , a mely holt köveknél hatal-
masabban hirdeti, hogy az Úr segítsége ma is 
valóság, ma is hat, ma is e redményre vezet, 
ha ugyan azt a segítséget, a kegyelem amaz 
erejét valaki szivébe fogadja. 

Első ilyen jel a Szemle, mely évről-évre 
pontosan megjelent, mindig becses tar ta lommal , 
mindig irodalmi színvonalon. Gyakran talál tunk 
benne oly dolgozatokat is, a melyek nemcsak a 
Szemle egyéb cikkei közül tűntek ki, ele álta-
lában a prot. hazai i rodalomnak díszére váltak. 
Másik e redmény a népies íratok. Ez iratok által 
végre-valahára te t tünk valamit az építő irodalom 
terén is. Igyekeztünk jóravaló táplálékkal látni 
el a protes táns közönséget s igyekeztünk a mulat-
tató i ra tokba is vinni valami evangeliumi ízt, 
hogy így az evangelium ott is hasson, a hova 

máskép el nem ér s az olvasmányok által szer-
zett élvezet igazán nemes élvezet legyen. 

Harmadik e redmény a monográfiák. E mono-
gráfiákkal különösen a prot. egyháztör ténelem 
épületéhez hordunk becses anyagot, de ép most 
hagyja el a sajtót a társaság legújabb kiadványa, 
Drummond glasgowi t aná r vi lághírű munká ja 
magyar fordításban s ily c ímen : Természeti tör-
vény a szellemi világban. E mű ép annyi ra tudo-
mányos, mint a mennyire építő s azt hiszszük, 
egy díszes sorozatnak első láncszeme, mely so-
rozat hasonló hazai és külföldi, a theol. tudo-
mányok különböző tereiről vett classikus mun-
kákból összeállítva, reméljük, mához hat évre 
már minden lelkész, gondnok ós tanácsbiró könyv-
tá rá t ékesíti. 

Negyedik e redmény a felolvasások, melyeket 
a tá rsaság időnként rendezet t s a melyek nyom-
tatásban is megjelentek. E felolvasások tudomá-
nyos alapon,- de mégis a tudományos munkák 
szokott nehézkessége nélkül hozták közel a prot. 
közönséghez a protes tant izmus elméleti és gya-
korlati nagy kérdéseit . 

Ötödik e redmény a vagyon, a melyet a tár-
saság szerzett, gyűjtöt t s a mely ugyan nagyobb 
is lehetne, de a mely úgy is, a hogy van, lehe-
tővé teszi, hogy minden hi tet lenség és aggodal-
maskodás nélkül nagyobb a rányú actiót indít-
hasson meg a társaság. 

Hatodik e redmény az, hogy a pro tes táns 
szellemű iratok terjesztése némi tekinte tben szer-
vezve van. Vannak buzgó emberek, a kik állan-
dóan foglalkoznak az Irodalmi Társaság kiadvá-
nyainak s más hasznos könyveknek elárusításával. 
A ter jesztés szervezése ugyan nem kizárólag s 
tán még nem is főleg az Irodalmi Társaság mun-
kája. Itt a I lornyánszky-cégen kívül, azokra kell 
gondolnunk, a kik szakítottak a hagyományos 
felfogásokkal, félretet ték az álszemérmet s áldo-
zatokat hozva a jó ügyért, ajánlották s árusítot-
ták a jó könyvek ezreit. 



Már most ne gondolja senki, hogy én az 
e redményeket teljesen kielégítőknek tar tom. Ko-
rántsem. Még eddig nem az egész magyar pro-
tes tánt izmus dolgozot t ; csak egy kis csoport, a 
mely a vezetők köré csoportosult. Az eredmény 
jelentőségét azonban senki el nem vitathatja. 
Már maga az is nagy eredmény, hogy az Irodalmi 
Tár saság meg nem bukot t s munkálkodni tudott , 
a mikor a szivek jégkéreggel voltak bevonva. I ia 
az Irodalmi Társaság az akadályok sokasága és 
nagy volta miatt megsemmisül , akkor megint 
tíz-tizenöt évre nagy hallgatás következik. A 
munkától , az ú j ra kezdéstől való borzalom ráne-
hezedik a lelkekre. Iszonyú visszaesés lett volna 
a büntetés. 

De az Irodalmi Társaság nemcsak munká t 
végzett, hanem utakat tört, a melyeken ezután 
a munká t nagyobb s ikerre l lehet végezni. Azért 
valóban Isten iránti hálával, de egyúttal tel jes 
elszántsággal kellene most már a Tá r saság tevé-
kenységét fejleszteni. 

Meg kellene m á r lá tnunk, hogy egyházunk 
gyakorlat i felélesztése nem mehe t végbe más-
képen, csak az irodalmi lázas tevékenység segít-
ségével. Magyarázatos bibliát kellene adni a lel-
készeknek, az evangeliomi eszmék gyakorlat i 
fontosságát fel tüntető röpi ra tokat a világi u rak-
nak, é rdekes és evangeliomi erőtől duzzadó olvas-
mányokat az úri nőknek, hi tébresztő s áldozat-
készségre serkentő műveke t a népnek, az evange-
liomi igazságokról bizonyságot tevő munkáka t 
a tudósoknak. 

E végből tar ta lékalapot kellene a társaság-
nak gyűjteni . Meg kellene próbálni, hogy ugyan 
van-e több Hegedűs Sándor is Magyarországban, 
a ki nem elégszik meg azzal, hogy pár száz 
forintot odanyúj t a Társaság alamizsnás kosarába 
egyszersmindenkorra s jóformán csak lerázza nya-
káról a Társaságot , hanem azt mondja : noblesse 
obiige (és a richesse is obiige), azért hát fizetek, 
adok annyit, a mennyire szükség van. Azt hiszem, 
sokan adnának, ha azt hallanák, hogy a Társa-
ság ha ta lmas actiót akar megindítani. Még olya-
nok is adnának, kik egyelőre taggá lenni nem 
óhaj tanak . És ha kevesen adnának is, legalább 
ismernők embereinket . 

A fiókegyleteket is meg kellene alakítani. 
Én nem r iadnék vissza e tekinte tben áldozatok-
tól sem. Ki kellene mondani, hogy a fiókegyletek 
az általok beszedett tagsági díjak Vs-ét vagy 74-ét 
saját tetszésük szerint fe lhasználhat ják s a mel-
lett a központ kiadványait is kapják az alap-
szabályok értelmében. Meg lehetne szabni, hogy 
ha a fiókegyletnek 200-nál kevesebb tagja van, 
akkor a tagdíjak Vs-ét, ha 200-nál több tagja van, 
7-t-ét használhat ja fel saját céljaira. így a vidé-

ken is erőtel jes tevékenység indulna meg s más-
felől a központ is kapna legalább annyit , a meny-
nyit eddig kapott, mer t hiszen így a tagdíjak 
egy részét elvesztené ugyan, ele tagjainak száma 
bizonyára megszaporodnék. 

A mi fő, az, hogy az Irodalmi Társaságnak 
eddigi kerékkötő magatar tásából ki kell lépnie 
a bá t rabb tevékenység terére. A mikor eddig 
egy-egy te rmékeny gondolat felmerült , akkor a 
választmány s nyomában a közgyűlés nagyon 
sokszor, sőt majdnem mindig azt m o n d t a : vSzép 
dolog az, de hát nem lehet. Nincs rá pénzünk.« Még 
abba sem igen mer t belemenni a Társaság, hogy 
pénzvagyonának egy részét könyvvagyonná mer te 
volna átalakítani. Most azonban m á r végét kell 
vetni az olyan okoskodásnak, hogy majd ha na-
gyobb lesz az érdeklődés, majd többet teszünk. 
Előbb kell többet tennünk, áldozatokat hoznunk, ter-
mékeny eszméket minden áron megvalósítanunk, majd 
azután lesz érdeklődés. Ha vagyonunkat zsugor-
gatjuk, ha a merészséget tel jesen száműzzük 
actiónkból, az érdeklődés egészen elfogyatkozik 
s akkor az a néhány ezer forint hiába lesz az 
Irodalmi Társaság nevére szóló takarékpénztár i 
könyvre betéve. 

A több merészség-, a több buzgóság-, a na-
gyobb áldozatkészséghez azonban kell az Isten 
aldása is. Az Isten áldása positiv tény s abban 
nyilvánul, hogy lelkeket éleszt, melegít s szent 
igyekezettel tölt el. Az Irodalmi Társaság választ-
mánya egyszer már elhatározta, hogy isteni tisz-
telettel kezdi gyűléseit , de a ha tároza t csak 
határozat maradt . Legalább annyit megtehe tne 
azonban a Társaság, hogy gyűléseit imával kez-
dené és fejezné be. Mert az Irodalmi Társaságra 
nézve is áll Jézusnak ez a m o n d á s a : »Nálam 
nélkül semmit nem cselekedhettek!« 

Szabó Aladár. 

A horvát-szlavónországi prot. egyházak 
kérdéséhez. 

VII. 
Új bonyodalmak. — Az 1885-ik évi egyetemes gyűlés, felirat a 
miniszterelnökhöz. — Új panaszok; a várakozás kényelmes évei. 

Rossz következés. 

A következő 1885-ik esztendőben feltűnően sok ha-
talmaskodást követett el a horvát kormány mind a két 
felekezetű prot. tanítókkal és papokkal szemben. 

Ebből azt lehetett volna következtetni, hogy a két 
egyháznak magyarországi főhatóságai együttesen fognak 
eljárni a bajok megszüntetése céljából. Azonban nem így 
történt. Szász Károly dunamelléki ev. ref. püspök külön 
fordult egyenesen a bánhoz és a magyar miniszterelnök-
höz. Szeberényi Gusztáv bányakerületi püspök a kerületi 



és egyetemes gyűlések elé vitte panaszát az új-pazuai 
papválasztás megsemmisítése miatt. 

Mind a két helyen helyeselték eljárását. Az egye-
temes közgyűlés, a kerület előterjesztése alapján kijelenti, 
hogy a Horvát-Szlavónországban levő egyházaink ügyét 
»mind a négy kerületet egyiránt érdeklő fontosságúnak 
ismeri el« ; elfogadja a bányai egyházkerületnek azon 
javaslatát, hogy ref. testvéreinkkel egyetértésben járjon 
közbe ezen ügy törvényeinknek megfelelő intézkedések és 
lépések megtétele végett. 

A helyett, hogy az ismeretes nehézségek méltánylása 
mellett megalkotta volna, saját hatósága alatt, a külön 
horvát esperességet, úgy a hogy azt az illető gyülekezetek, 
az esperesség, a horvát kormány, sőt az 1871-ik kerületi 
gyűlés is javasolta; a helyett, hogy tisztán a kormányzati 
közegek törvényes hatáskörének rendezésére szorítkozott 
volna: régi zsokás szerint kényelmesebbnek találta grava-
minális térre lépni, s azt határozni, hogy ez ügyet »az 
egyházunkat érdeklő országgyűlési tárgyak, sérelmek és 
kérvényezés tárgyában kiküldött és az 1879-ik évi gyűlés 
jegyzőkönyve 12-ik pontja alatt újra alakított bizottsághoz 
teszi át«. 

Ez a bizottság 1886. évi ápril hó 12-ikén ült össze, 
még pedig a testvér felekezetbeli tagok nélkül; mivel 
azoknak konventje külön felterjesztést tett zsinati törvé-
nyeinek a horvát-szlavón ev. ref. egyházakra való kiter-
jesztése ügyében. Mint gravamenális bizottság, természe-
tesen inkább a sérelem feltüntetésére és nem a törvényes 
hatáskörök kijelölésére törekedett. Elhatározta, hogy a 
»sérelmek« orvoslása iránt a miniszterelnökhöz s általa 
a kormányhoz fordul azon kérelemmel, hogy a horvát-
szlavónországi ág. hitv. evang. egyházaknak a magyar-
honi egyetemes egyházhoz való viszonya rendeztessék és 
ezen egyházak helyzetének tisztázására megfelelő intéz-
kedés tétessék. 

A kérvény szövege, melyet aztán az egyetemes 
gyűlés is magáévá tett, a következő : 

Nagyméltóságú Minisztereinöli úr! 
Horvát-Szlavón-Dalmátországok területén, dacára 

annak, hogy ezen országok municipális jogai által, mind 
a két hitvallású evangélikusok szabad vallásgyakorlata tel-
jes kizárással volt fenyegetve, mindamellett azon megyék-
ben és vidékeken, melyeket ellentétben az 1791. L1X. tör-
vénycikkben Felső-Szlavóniának nevezett Zágráb-, Varasd-
és Körösmegyékkel, az 1791. XXVI. t.-c. Alsó-Szlavóniának 
nevez, keletkeztek evangelikus egyházak és fentartották 
magukat. 

Ily evangelikus egyházakra vonatkozólag az 1791. 
XXVI. t.-c. 14. § a felemlítvén, hogy az evangélikusoknak 
jogai Dalmát-, Horvát- és Tótországokra ki nem terjed-
nek, világos kivételkép kimondotta, hogy jogaikban ne 
háborgattassanak, hanem azon szabad vallásgyakorlatban, 
melyben élnek, továbbra is meghagyassanak. 

Ezen törvényes kivétel és fentartás folytán, valamint 
azon oknál fogva is, mert az Alsó-Szlavónia alatt értett, 

most legnagyobb részben a mai Szlavónország neve alá 
foglalt terület, noha a bán hatósága alá rendeltetett, nem 
szűnt, meg az anyaország alkatrésze lenni, úgy az 1791-ben 
már létezett, valamint némely utóbb keletkezett szlavóniai 
evangelikus egyházak, lányegyházaikkal együtt, vagy ezek 
későbbi önállóságra jutásával, ezek is keletkező leányegy-
házaikkal, mind a két hilvallású evangélikusok önkormány-
zati szervezetébe illeszkedtek. 

így történt ez az 1770-től már anyakönyvvel bíró, 
Szerémmegye területén levő Ó-Pazua ágost. hitv. evan-
gelikus egyházra nézve Bolevce és Mitrovic leányegyházai-
val együtt: így a későbbi, de 1807-től szintén anyakönyvvel 
bíró, szerémmegyei új-pazuai ág. hitv. evang. egyházra 
nézve Új-Banoca leányegyházával együtt, melyek a bányai 
egyházkerület s ebben a bács-szerémi esperesség kötelé-
kébe vétettek íel s az ágost. hitv. evang. egyház jogos 
hatásköre és kormányzata alá tartozóknak s önkormány-
zati jogai részesének ismertettek el, a később keletkezett 
bács-szerémi misszóval együtt. 

Ezen Szlavóniában levő s a bács-szerémi esperes-
séghez tartozó egyházakra nézve, ama rövid időköz kivé-
telével, mely alatt a protestáns egyházi szervezetre nézve 
1859. szept. 1-én kiadott nyilt parancs folytán kivételes 
helyzet állott elő, úgy a bányakerület, mint az esperesség, 
mindenkor háborítlanul gyakorolta is, autonom szabályzata 
értelmében jogait s viszont, ezen egyházak részt vettek e 
testületek önkormányzati működésében. 

így volt ez a legutóbbi időig, nevezetesen a Magyar-
ország és Horvát-Szlavón-Dalmátországok közt fenforgott 
közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött s az 1868. 
XXX. t.-cikkel becikkelyezett egyezmény után is. 

Egyszerre azonban, a törvényes alap és hosszas hábo-
rítlan gyakorlat dacára, a helyzet megváltoztatására irány-
zott sajnos jelenség merült fel. 

Új-Pazuán megüresedvén a lelkészi hivatal, a bács-
szerémi esperes s a bányakerület püspöke eddigi jog és 
hatáskörükben eljárva, Korosy Emil személyében adminisz-
trátort neveztek ki. 

Az egyház néhány hive ezen intézkedés ellen, mellőzve 
az addig mindenkor elismert felsőbb hatóságot, a bányai 
ág. hitv. evang. egyházkerületet s annak püspökét, a hor-
vát-szlavón országos kormányhoz fordult. 

A horvát-szlavón országos kormány pedig erre 1885. 
évi aug. 3-án 4962. sz. alatt a bács-szerémi főespereshez 
intézett átiratban, az 1859. évi szept. havában kelt nyilt 
parancsra hivatkozva kijelentette, hogy Korosy Emil ad-
minisztrátor kinevezését megszűntnek tekinti s elrendelte, 
hogy az új-pazuai egyház, bizonyos az átiratban kijelölt 
határidőben, új lelkészt válaszszon. 

E szerint nem vonatott ugyan kétségbe, hogy vala-
mint a zágrábi kath. érseki és püspöki megyére nézve, 
úgy az ágost. hitv. evang. bányai egyházkerületre nézve 
sem vont, az államterület egysége rovására határt Magyar-
ország és társországai közt, az új közjogi rendezés, de 
megtámadtatott ezen egyházakra nézve, önkormányzati 
jogunk és hatáskörünk eddig érintetlen hatálya, megkisér-
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tetett a beavatkozás autonom egyházi hatóságaink ható-
sági körébe, érvénytelenként mellőztetett egyházi szerve-
zetünk s e helyett szervezeti jogalap gyanánt utalás történt 
az 1859. szeptember havi nyilt parancsra. 

E kísérletnek helytelen és jogtalan volta kitűnik már 
az előrebocsátottakból. 

De ezenkívül kitűnik abból is, hogy az említett nyilt 
parancsra való hivatkozás megállható voltát semmikép el 
nem ismerhetjük. 

Ő Felsége az 1859. szept. 1-én kelt nyilt parancsot 
s az ennek életbeléptetését tárgyázó szept. 2-án kelt minisz-
teri rendeletet, 1860. május 15-én kelt nyilt parancsával 
és 1862. november 9-én kelt rendeletével együtt, 1867. évi 
május 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával hatályon kívül 
helyezte. 

Ez még az új közjogi rendezés előtt történvén, hatálya 
okvetetlenül kiterjedt Horvát-Szlavónországokra is, minden-
esetre pedig ki kellett terjednie mindazon egyházakra s így 
a bács-szerémi esperességhez tartozó összes egyházakra 
is, melyek ama nyilt parancsnak hatályon kívül helyezését 
kérelmezték s azóta is folyvást az önkormányzati szervezet 
keretébe tartoztak. 

El nem ismerhetjük továbbá e kísérletet érvényes-
nek és helyesnek, mert az 1868. XXX. t.-cikk 69. §-a 
világosan kimondja, hogy mindazon alkotmányos jogok és 
alaptörvények, a melyeknek élvezete és oltalma a múlt-
ban Magyarországra és Horvát-Szlavónországokra egyaránt 
kiterjedt s ezen egyezménynyel nem ellenkeznek, továbbra 
is a magyar korona országai közös jogainak és alaptör-
vényeinek tekintetnek. 

Az pedig az egyezménynyel nem ellenkezik s a magyar 
korona összes országainak alaptörvénye, hogy ezeket páten-
sekkel igazgatni nem lehet s így azoknak érvényét a 
Horvát-Szlavónországok területén sem ösmerhetjük el s az 
azokra ellenünk s törvényes szervezetünkkel szemben való 
hivatkozást, sérelemnél egyébnek nem tekinthetjük. 

Mind a mellett e sérelem tényként áll előttünk és 
ámbár a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület előterjesztése 
és kérvénye folytán a bán úr ő nagyméltósága a fenn-
említett kormányrendeletet további intézkedésig felfüggesz-
teni kegyeskedett, ezáltal Szlavónia s átalában Horvát-
Szlavónországok területén levő egyházaink helyzetének 
bizonytalan volta s egyházi hatóságainknak a horvát-szlavón 
kormányhoz, valamint átalában egyetemes egyházunknak 
Horvát-Szlavónországokhoz való viszonya, a megbolyga-
tási kísérlet után nem tisztáztatott, az eddigi helyzet és 
gyakorlat kérdésessé tétele meg nem szüntettetett. 

E tény pedig annyival inkább nyer fontosságában, 
mert más jelenségek is merültek fel, melyek szükségessé 
teszik, hogy Magyarország viszonya Horvát- és Szlavón-
országokhoz az ágost. hitv. evangelikus egyházra vonat-
kozólag, az állam területegységének s a vallásszabadság 
és önkormányzat, valamint az eddigi törvényes helyzetnek 
megfelelőleg tisztáztassék s a felvetődött kérdések méltá-
nyosan s az egyházi élet üdvös fejlődésének kívánalmai 
szerint megoldást nyerjenek. 

Pozsega megyében 1860-ban ágost. hitv. ev. egyház 
keletkezett ú. m. Antunovácon és Hrasztovácon, legna-
gyobb részt az anyaországból oda telepedett magyarok 
és németekből alakulva, s részint 1870, részint 1874-ben 
önállósítva. 

Ezek, kérelmük folytán a dunántúli ágost. hitv. ev. 
egyházkerületbe s ebben a somogyi esperességbe vétettek 
fel s annak szervezeti körébe és hatósága alá tartoznak. 

Ezen egyházakban is, eddig senki által nem háborítva, 
saját autonom szabályaik értelmében, eljártak egyházi 
hatóságaink, intézkedtek egyházi s iskolai ügyeinkben. 

Legutóbb azonban Antunovácon azon eset fordult 
elő, hogy nem tűrte el a horvát-szlavón hatóság az ág. 
hitv. evang. iskolának, melyben a pap egyszersmind tanító, 
felekezeti minőségben fentartását, hanem egyszerűen be-
záratta. 

Ennek folytán a dunántúli kerület kérvénynyel járult 
a bán úr ő nagyméltóságához, de választ mindezideig sem 
kaphatván, itt is bizonytalanság s a helyzet tisztázásának 
szüksége merül fel. 

Ezen állapotra utal végre azon tény is. hogy Zágráb-
ban szintén keletkezett ág. hitv. evang. egyház, mely azon-
ban eddig tudtunkkal, áll ugyan felsőbb hatóság alatt, de 
akkép, hogy az erre né^ve létesített viszony, sem az 1868. 
XXX. t.-cikkel, sem átalában a magyar államterület egy-
ségével meg nem fér, a mennyiben értesülésünk szerint, 
a felebbezés a bécsi Consistoriumhoz, tehát idegen ország 
egyházi hatóságához intéztetik. 

Mindezen jelenségek, melyek a fennebb tisztelettel 
előterjesztettekből önkényt merülnek fel, oly kérdéseket 
vetnek fel, melyeknek megoldására sem a szükséges esz-
közökkel, sem a megfelelő hatáskörrel és hatalommal nem 
birunk, melyeknek megoldása és tisztázása azonban, épen 
mivel legújabban félreismerhetlenül előtérbe léptek, kívá-
natossá, sőt szükségessé vált. 

Azon kérelemmel járulunk ennélfogva Nagyméltó-
ságodhoz és Nagyméltóságod, mint a kormányelnök sze-
mélyében a magas kormányhoz, hogy a jelen kérvényünk-
ben előterjesztett tények, viszonyok és szempontok kegyes 
figyelembe vételével, a Horvát-Szlavónországokban létező 
ág. hitv. ev. egyházaknak, magyarországi ágost. hitv. ev. 
egyetemes egyházunkhoz való viszonya megfelelő rende-
zésére s átalában a Horvát-Szlavónországokban létező 
ágost. hitv. ev. egyházak helyzetének tisztázására nézve 
intézkedni s a helyes megoldásra vezető lépéseket meg-
tenni kegyeskedjék. 

A miniszterelnök, kihez ez a kérvény intéztetett, Tisza 
Kálmán volt, a kiről — mint vallásához buzgón ragasz-
kodó ev. ref. főgondnokról — valóban nem lehetett állítani, 
hogy nem akarja tisztázni a kérdést. Jól ismerte ő a hely-
zetet és a törvényt, s épen azért nem helyeselte a kér-
vényben foglalt némely kategorikus állításokat, melyek épen 
nem mozdították elő a kérdés megoldását. Jól tudta ő, 
hogy az 1791-iki XXVI. t.-c. orvosolta a protestánsok-
nak vallási sérelmeit, de épen nem szabályozta a magyar-
honi evang. egyháznak viszonyát a Horvátországban levő 



és leendő egyházakhoz; de azt is tudta, hogy az 1859-ik 
császári pátens hatálya Horvátországra nézve nem lett 
megszüntetve, a mint azt a kérvény állította. Az 1868. 
XXX. t.-c. is csak Horvátországnak az anyaországhoz való 
viszonyát szabályozza, de nem rendezi a hitfelekezetek 
hatóságainak viszonyát. Azért maradt rendezetlenül a pécsi 
kath. püspöknek és a zágrábi kath. érseknek hatásköre, 
épen úgy mint a protestáns főhatóságoknak jogviszonya is. 

Mindezt csak új törvény útján lehetett volna rendezni; 
de arra nem volt alkalmas az időpont. Nem maradt tehát 
egyéb tenni való, mint hogy a status quo fentartassék 
és az itt-ott felmerülő összeütközések a fennálló törvények 
és a méltányosság igényei szerint igazíttassanak el. 

Az ev. ref. testvérek el is igazították a magok baját 
okosan és ügyesen. A felmerült nehézségeket nem vitték 
gyűlések elé, melyek azoknak eligazítására nem is alkal-
masak; hanem a püspöki látogatás útján egyenlítették ki 
az összeütközéseket. 

Egészen másképen jártak el az evangélikusok. A mit 
a püspökök és világi felügyelők nem is próbáltak eliga-
zítani, azt egyenesen a tájékozatlan gyűlések elé vitték. 
Ez által az illetők megszabadultak a felelősségtől, a köz-
gyűlés pedig néhány hangzatos szónoklat után kényelmesen 
hivatkozott a kormánynak tétlenségére. Ez az eljárás majd-
nem húsz éven át tart egész a mai napig! 

A dunántúli ev. egyházkerület még az 1886-iki egye-
temes gyűlés folyama alatt új panaszokkal lépett fel. Elő-
terjeszté, hogy az eszéki ev. egyház presbyteriuma kijelen-
tette, miszerint a kapcsot a dunántúli kerülettel el nem 
ismeri és hogy Kolacsek Gyula zágrábi lelkész a zágrábi 
egyházat a bécsi szuperintendentiához csatoltatta. Intéz-
kedést kér, hogy ezen bajoknak a testvér ev. ref. egyház-
egyetemmel egyetértőleg vége vettessék. 

Az egyetemes gyűlés elszomorodva értesül a Horvát-
Szlavónországokban előforduló bajok ezen újabb jelensé-
geiről. Tekintettel azonban arra, hogy hasonló jelenségek 
alapján az ottani ev. egyházaknak a magyarhoni egyetemes 
ev. egyházunkhoz való viszonya tárgyában már kérvénynyel 
járult a kormányhoz, s erre még válasz nem érkezett, egy-
előre bevárandónak találta e kérvény eredményét. 

Bekövetkezett a várakozás kényelmes időszaka. 
Az 1887-ik egyetemes gyűlésen jelenti a felügyelő, 

hogy a szóban forgó ügyben a kormányelnökhöz benyúj-
tott felterjesztésre válasz még nem érkezett. 

A gyűlés e jelentést egyszerűen tudomásul veszi. 
Az 1888-ik egyetemes gyűlésen ismét jelenti a főfel-

ügyelő, hogy válasz még eddig sem érkezett. 
A gyűlés szó nélkül ismét tudomásul veszi jelentését. 
Az 1889-ik egyetemes gyűlés minden nyugtalanság 

nélkül, ugyanazt hallja — és vállat vonít. 
A következő 1890-ik, 1891. és 1892-ik gyűlésen tett 

stereotyp jelentése után sem akadt egyetlen egy ember 
sem, a ki legalább megkérdezte volna, hogy hát ki, vagy 
mi az oka ennek a hallatlan eredménytelenségnek ? 

Voltak, a kik kételkedni kezdtek a kérvény létezé-

sében és voltak, a kik kárörömmel nézték ezt a példás 
érdeklődést az evangeliumi vallás szent ügye iránt. 

Évek jöttek, évek merültek el a mulandóság végtelen 
tengerébe; kormányok változtak, új emberek meg új esz-
mék léptek előtérbe. Megünnepeltük az 1891. XXVI. t.-c. 

•százados örömemlékét; nagy ünnepségek hözött megnyi-
tottuk a zsinatot, melyen az egyháznak életkérdései tár-
gyaltattak: de a horvát-szlavón ev. egyházak sorsáról — 
a bács-szerémi esperességen kívül — senki sem emlé-
kezett meg! 

Lehet-e csodálkozni azon, hogy azok, a kik a horvát-
szlavón viszonyok tarthatlan voltát napról-napra élénkebben 
érezték ; a kik látták, hogy ezer meg ezer ev. lélek lelki 
gondozás nélkül él, hogy a pásztorok nem győzik a munkát, 
most ezerféle akadálylyal és kellemetlenséggel kell meg-
küzdeniük. a kik ezen borzasztó viszonyok mellett még 
azt is kénytelenek voltak tapasztalni, hogy az anyaegyház, 
melyhez folyamodtak, éveken át még csak a kis ujját sem 
mozdítja meg az ő érdekükben: lehet-e, mondom, csodál-
kozni, hogy ezek a lelkészek végre is elvesztették remé-
nyüket a magyarhoni ev. egyetemes egyház segítségében 
és magok tettek — fájdalom hibás — lépéseket egyházaik-
nak rendezése ügyében! 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

Az »Országos ev. ref. lelkészi özvegy-árva 
gyámintézet« alapszabály-tervezetéhez. 

Lehet, hogy mire e sorok napvilágot látnak, a kon-
vent már tárgyalás alá vette, vagy tán meg is alkotta azt 
a nagyfontosságú intézményt, mely hivatva van a magyar 
református papi családok oly sokszor emlegetett nyomo-
rúságos helyzetén segíteni és a jövőért való aggodalmaikat 
megszüntetni. 

Ha még csak tárgyalja: kérem, kegyes figyelmébe 
ez igénytelen sorokat, ha pedig már megalkotta az álta-
lunk, papok által oly régóta sürgetett és oly epedve várt 
intézményt: akkor fogadja szerény cikkemet hálás köszönet 
kifejezéseül. 

Azon idő óta, hogy a Debrecenben tartott zsinat 
kimondotta az ev. ref. papi özvegyek és árvák részére 
létesítendő országos gyámintézet szükségességét s köte-
lességévé tette a konventnek, hogy ezen intézményt a 
közalap hozzájárulásával alkossa meg, számos tervezet 
került tárgyalás alá, úgy a zöld asztalok mellett a köz-
gyűléseken, mint hirlapilag az egyházi lapok hasábjain. 
De egészségesebb, életrevalóbb, kielégítőbb, egyszerűbb és 
pénzügyi tekintetben is elfogadhatóbb egyetlen egy sem, 
mint az, a melyet Szász Domokos erdélyi református püs-
pök az egyetemes konvent elvi megállapodásai és uta-
sításai alapján közelebbről készített s kimerítő indokolás 
kíséretében pár héttel ezelőtt a kiküldött gyámintézeti 
bizottság elé terjesztett. 

Meglátszik e tervezeten, hogy készítője teljes oda-
adással, bölcs körültekintéssel és az ügy iránt való igaz 
szeretettel dolgozott. A helyzet alapos ismerete, a már 
előbb összeszerzett hivatalos adatok gondos felhasználása, 
a konvent által elfogadott alapelvekhez való lelkiismeretes 
ragaszkodás és a pénzügyi tekintetek szigorú szem előtt 
tartása adnak kiválóan nagy becset a legújabb tervezetnek, 



mely a hozzácsatoíí indokolás és táblázatos kimutatások 
elolvasása után oly könnyen áttekinthető, annyira tiszta 
és világos, hogy semmiféle magyarázatra nem szorul Előt-
tem legalább, ki az özvegy-árvai gyámintézet ügyével 
1883-ban az »Erdélyi Prot. Közlöny*, 1887-ben pedig 
e lap hasábjain tüzetesen foglalkoztam, a Szász Domokos 
tervezete oly tisztán áll, annyira helyesnek és üdvösnek® 
tetszik, hogy elfogadását s az által a tervezett áldásos 
intézmény létesítését teljesen biztosítottnak tekintem; sőt 
bizonyos vagyok benne, hogy nagy fáradtsággal készített 
szép munkálataért nemcsak az egyetemes konvent fogja 
kifejezni elismerő köszönetét, hanem az érdekelt összes 
papi családok is hosszú időkön át hálás tisztelettel fogják 
emlegetni az ő nevét. 

Nekem ezen alapszabály-tervezet ellen semminemű 
kifogásaim nincsenek sem elvi, sem gyakorlati szempont-
ból. Feltűnt ugyan, hogy az egyházközségek l°/o-°s hozzá-
járulása ezen új tervezetből kihagyatott, de az indokolás 
meggyőzött afelől, hogy a gyülekezeteket hozzájárulásra 
kötelezni, kivált ez idő szerint, csakugyan nem volna ta-
nácsos. Szemembe szökött az is, hogy míg a lelkészek 
egyszer mindenkori és évi befizetései percent szerint van-
nak javasolva, addig az özvegyek nyugdíjai és az árvák 
neveltetési segélyei — tekintet nélkül a lelkészek által 
befizetett összegek nagyságára — teljesen egyenlőleg lettek 
kontemplálva; de én épen azt tartom a tervezet legszebb, 
inert leghumánusabb és igazi testvéri érzésből származott 
vezéreszméjének. A kinek az Isten többet adott, attól 
többet is vár és a gyámintézet segélyére épen a legsze-
gényebben dotált lelkészek özvegyeinek és árváinak van 
és lesz mindig legnagyobb szükségük. 

Új és igen áldásos eszme a tervezetben, hogy az 
árvák segélyezése a lelkész halála után azonnal kezdetét 
veszi. Ezen intézkedés, illetve gondoskodás nagy meg-
nyugvással és örömmel tölti el lelkeinket, tudván, hogy 
gyermekeink az özvegyi nyugdíjra való jogosultság meg-
nyerése előtt is az intézet jótéteményeinek élvezetében 
fognak részesülni. 

Az özvegyi nyugdíj és az árvák neveltetési segé-
lyének összegeit illetőleg nagyon kívánatosnak tartanám, 
hogy az özvegyek nyugdíja 250 frtról 300 frtra és az 
egészen árvák évi segélye 75 frtról 100 frt kerek összegre 
emeltessék fel, mint a mennyire a legszerényebb életmód 
mellett is valóban szükségök van. Belátom ugyan, hogy 
ezen felemelés pénzügyi nehézségekbe ütközik, de nem 
lehetne-e az államsegélytöbbletből a négy év letelte után 
is még legalább két évig 25—25,000 frtot a gyámintézet 
tőkevagyonának növelésére fordítani, melynek 4%-os ka-
matja (2000 frt) a felemelést legalább a 10 évi első cyclus 
eltelte után, nézetem szerint egészen lehetővé tenné? Ha 
azonban ezen kívánatos felemelés áthághatlan akadályokba 
ütközik, én a tervezetet a kontemplált nyugdíj- és nevel-
tetési segélyösszegekkel is készséggel és hálás köszönettel 
elfogadom, nemcsak, hanem lelkem örömével és boldogsá-
gával üdvözölöm. 

A részletek bírálatába nem bocsátkozom. Csupán 
azt kívánom megjegyezni, hogy a tervezet minden része 
annyira összefüggő s pénzügyileg oly pontos kiszámítá-
sokra van alapítva, hogy egyiket a másiktól elválasztani, 
vagy az egyik részlet megváltoztatásával a többit fen-
tartani, egyszóval a szép tervezetet megbontani nem lehet 
és nem szabad. Az özvegyárva gyámintézet megalkotása és 
életbeléptetése olyannyira halaszthatlan szükségesség, hogy 
valóságos bűn lenne azt még tovább is halogatni. A gyü-
mölcs tökéletesen megérett, le kell immár szakítani, külön-
ben maga-magától lehull és igen könnyen megrothad. 

De az egyetemes konvent mult évi határozata után 

az elhalasztástól tartani egyáltalán nem is lehet. Az intéz-
ménynek 1896. január 1-én okvetlenül életbe kell lépni.. 
Ezt követeli a konvent tekintélye, anyaszentegyházunk és 
a lelkészi kar vitális érdeke. 

Mi, kiknek a lelkészi özvegy-árva gyámintézet cél-
jaira legtöbbet kell áldoznunk, örömest meghozzuk az 
áldozatot, tudván, hogy annak áldásait a mi özvegyeink 
és árváink fogják élvezni, kiknek jövendőjéről gondos-
kodni a mi legszentebb kötelességünk és tudván azt is, 
hogy az ő jövendő sorsuk biztosítását, aránylag cseké-
lyebb áldozattal bármily nagy szorgoskodás mellett és a 
világ bármelyik pénzintézeténél sem vagyunk és nem leszünk 
képesek. 

Az a nap, melyen az országos özvegy-árva gyám-
intézet tényleg életbe lép, ünnepszámba fog menni a 
magyar református papi családok körében és anyaszent-
egyházunk történetébe is arany betűkkel lesz följegyezve. 

Kisérje Isten áldása a konvent nemes munkálkodá-
sát és a szép tervezet készítőjének fáradhatatlan tevé-
kenységét ! 

Szöts Sándor, 
dévai reform, lelkész. 

Az erkölcsi hanyatlás okairól. 
3. Az emberiség erkölcsi sülyedését nagyban elő-

mozdítja a jelenkor túlságos fényűzése s élvezethajhászása, 
mértéket nem ismerő anyagiassága s a minden áron dús-
gazdagságra törekvés, mely nyilt ellentéte a régibb időkben 
kevéssel is kielégítő, sőt boldogító megelégedésnek. 

Oda jutottunk immár, hogy nem is jő emberszámba, 
a ki legalább százezer forinttal nem bír, s fényes esté-
ly eket, költséges házi mulatságokat nem ad : hogy az em-
beriségnek legfőbb törekvése, nappali és éjjeli megfeszített 
munkássága, mindent feláldozó tevékenysége, összes szel-
lemi tehetségének felhasználása majdnem kirekesztőleg 
a földi kincsek gyűjtésére, a dúsgazdagság birtokára van 
irányulva s összpontosítva; hogy az ember magát bol-
dogtalannak érzi, a társadalomban mintegy számkivetettnek 
tekinti, ha nagy vagyonnal nem rendelkezhetik; pedig a 
földi kincsek és javak telhetetlen gyűjtése s minden áron 
való összekaparítása fölötte megnehezíti a jó erkölcs, a 
tiszta becsületesség és szeplőtelen erényesség utainak és 
szabályainak szigorú követését, s ki magát a vakszeren-
cse esélyeire bízza, nem hajlandó a sors csapásaival 
szembeszállva férfiasan küzdeni, s rendszerint az erkölcs-
telenség és a bűn kivetett hálójába kerül. 

A csekélyebb mérvű vagyonosság s az anyagi szük-
ség és ínség közt még nagy a különbség, de a kevéssel 
is beérő megelégedés, mely őseinket boldogítá, köztünk, 
fájdalom, kihalóban van, s a takarékosságot csak nagyon 
gyéren gyakoroljuk, pedig ez egyik legbiztosabb fegyver 
az elerkölcstelenedés, a bűnbeesés ellen. 

Inkább becsületes úton, tiszta lelkiismerettel, habár 
arcának verítékével keresse és egye az ember kenyerét 
az írás szavai szerint, mintsem az idegen, a hivatalos 
kezelésére bizott vagyonhoz nyúljon beszennyezett kezekkel. 

Nagy hibája korunknak, hogy bár a tisztességes sze-
génység nem szégyen, az mégis rendszerint sértő lenézés-
sel találkozik a társadalomban ; míg a dúsgazdag, habár 
aljas uzsoráskodással s egyéb erkölcsileg megbélyegzett 
módon szerezte is vagyonát, s ez nyilt titok is az em-
berek előtt, közmegvetés helyett még dédelgettetik, s az 
előkelő társadalmi körökből is nemcsak ki nem záratik, 
de sőt azokban hencegő szereplése is elnézetik. 

A tilos és erkölcsileg megbélyegzett módon szerzett dús-
gazdagságnak érdemlett közmegvetéssel nem találkozó fitog-



tatása s a féktelen meggazdagodási vágy, a köznépnél is 
lábra kapott anyagiasság és fényűzés, melynek még a 
családi boldogságot is alárendeli, s mely szívtelenné és 
könyörületlenné teszi a jobb módúakat a szegények irá-
nyában : egyik szülő anyja a hazánkban is, fájdalom, ma-
napság már szerfölött elterjedt s a communismushoz szitó 
hazafiatlan socialismusnak, mely már az eddig jámbor 
életű s becsületes magyar paraszti néposztályt is meg-
mételyezi. Innen származik más többféle erkölcstelenségek 
közt a vagyonos családokba is beférkőzött női magtalan-
ságnak erőszakos eszközökkel s irtózatos módon való elő-
idézése is. 

4. Jelentékeny tényezői még a polgári társadalom 
erkölcsi sülyedésének a családos élet naponkénti hanyat-
lása ; a gazdag házassági parthiek haszonleső hajhászása, 
az ebből származó szerencsétlen házasságoknak, valamint 
a gombamódra szaporodó házassági elválásoknak, melyek 
elébb nagy szégyennel jártak és közbotránkozást okoztak, 
ijesztőleg tetemes száma a művelt osztályhoz tartozó, há-
zasságképes ifjaknál lábra kapott nőtlenség s ennek meg-
felelőleg az ezen osztálybeli hajadonok férjhez menetelének 
szembetűnő gyérülése; a törvényes házasságok idejekorán 
való megköthetésének — főleg a köznépnél — az állandó 
katonáskodás általi hátráltatása; a megtört női szivek 
kétségbeesése, vagy a rangképes házassági egybekelések 
elzárásából eredő erkölcsi elaljasodása, s az ügynevezett 
vadházasságoknak, a köznép szójárása szerint, a hit nél-
küli együttélésnek mind az alsó. mind a felsőbb néposz-
tályoknál nagy mérvű elszaporodása; az érzékeket csiklan-
doztató, s a nemi ösztönt mind a kétnemű ifjúságban 
idő előtt felébresztő s fejlesztő léha színművek előadása, 
s a nyilt árutárakban kirakott fajtalan képek akadálytalan 
szemlélése. 

A tisztességes családi élet bölcsője a közerkölcsiség-
nek, családiasság nélkül nem állhat fenn a polgári társa-
dalom, a családi kapcsolatot semminemű politikai vagy 
más társadalmi intézmény nem pótolhatja, s nagyon kétes, 
vájjon a házasság megkötésének életbe lépendő kötelező 
polgári formája növelni fogja-e a családi élet erkölcsi tisz 
taságát, melynek naponkint érezhetőbb hanyatlásával pár-
huzamosan sülyedni kell a közerkölcsiségnek s elfajulni 
a polgári társadalomnak. 

Mit használ az élet pályájára erkölcsi súly nélkül 
s edzetlenül kilépő ifjúnak a gazdag házasság, a dús 
hozománynak a főleg üzérkedéssel foglalkozó izraelitáktól 
eltanult kialkuvása, ha jellemszilárdság s megfelelő erkölcsi 
alap hiányában a nagy lábra fektetett könnyelmű háztartás 
és ragályos fényűzés mellett néhány év alatt elpárolog a 
nőhozomány s belőle a gyermekeknek mi sem marad, s 
míg egy másik, habár kevesebb vagyonú, de takarékos 
és erélyes nővel tisztességesen megélhetett s boldog lehetett 
volna az ifjú férj, beköszönt nála a szükség, a naponkinti 
kölcsönös szemrehányás és házi békétlenség, rendszerint 
a férjnek egyfelé, a feleségnek másfelé húzása s elvégre 
törvényes, vagy törvényen kívüli úton bekövetkezik az 
elválás, mely koztapasztalás szerint a szerencsétlen, neve-
letlen gyermekek jó erkölcsének is sírját legtöbbnyire 
megássa. 

Vajmi kevesen vannak már korunkban munkában 
s becsületes szellemi vagy testi foglalkozásban megedzett 
olyan ifjak, kikből példás, hű férjek s gondos és életrevaló 
családapák várhatók, ama latin közmondás szerint: »mun-
kás és tevékeny volt mint ifjú, izzadott és fázott, a szere-
lemtől és bortól tartózkodott* (multa túlit fecitque puer, 
sudavit et alsit, abstinuit venere et vino.). 

Ide járul, hogy a nejeiktől különvált férjek, s a 
férjeiktől különélő nők könnyű s változáskedvelő barát-

kozásai sok boldog házasságot tönkretesznek és sok jó 
erkölcsű hajadonok előtt elzárják a tisztességes férjhez-
menetelt, a rendeltetésüknek megfelelő házas életet. 

Innen, a roppant számú céltévesztett vagy felbomlott 
házasságokból, s az elhagyott vagy mellőzött női szivek 
megtöréséből, illetőleg elaljasulásából származik jelentékeny 
része a csaknem mindennapi párbajoknak s öngyilkossá-
goknak, melyek főleg a mívelt osztályok tagjait oly aggasztó 
mérvben pusztítják, mert hányszor megesik, hogy a fegy-
ver használatában járatlan, vagy ahhoz egyáltalában nem 
értő, becsületében sértett fél a társadalmi téves felfogás 
miatt erkölcsileg kényszerülve lévén a párbajra, a helyett, 
hogy ez úton a megérdemlett elégtételt valóban megnyerné, 
az ügyes sértő fél ellenében még saját életével adózik 
az egyenetlen harcban, vagy örökös nyomorékká s élő-
halottá válik. 

Mit szóljunk az öngyilkosról, ki a helyett, hogy bátran 
szembeszállna a gyakran maga által felidézett bajokkal, 
vagy a balsors által — habár érdemetlenül — reá mért 
csapásokkal, életét, mely pedig legfőbb földi kincse, s 
melyet testi épségének és egészségének lehető kímélése 
mellett fentartani volna hivatva, sőt erkölcsileg kötelezve, 
kislelküleg rohan a halál torkába, nem törődve azzal, 
hogy hátramaradt családját, neveletlen árváit, munkakép-
telen agg szüleit, kiknek egyedüli istápja ő volt, öngyilkos-
sága által nyomorba s véginségre juttatja. 

5. Tagadni nem lehet, hogy az általános elszegénye-
dés, mely hazánkban főleg a középbirtokos és a kisiparos 
osztálynál a legújabb időkben rohamosan észlelhető, vala-
mint a szellemi proletáriusságnak aránytalan felszaporo-
dása nagyban előmozdítja a közerkölcsiség hanyatlását. 
Mert kétségtelen, hogy az elszegényedett szülők, sokszor 
legjobb akaratuk s igyekezetök mellett nem képesek gyer-
mekeiknek a kivánt erkölcsi nevelést megadni, s az elébb 
jó anyagi viszonyok közt élt emberek érzelmei inkább 
elfásulnak a szegénység által, s azoknak szivét a kaján 
irigység és legyőzhetlen elégtiletlenség foglalja el jobbmódú 
polgártársaik s az emberi társadalom irányában; a szel-
lemi proletáriusság pedig a legveszélyesebb eleme a polgári 
társadalomnak, mely emberi méltóságából kivetkőzve, rossz 
irányú miveltségénél fogva legalkalmasabb a közerkölcsi-
ségnek s ezzel kapcsolatosan a jogrendnek, a személy- és 
vagyonbiztosság törvényszabta korlátainak bűnös lerom-
bolására. Végül 

6. nem csekély mérvben fokozzák jelenkorunk erkölcsi 
hanyatlását a közpolitikai életnek elkorcsosulása, annak a 
jó erkölcs követelményeivel szembetűnő ellentétessége, a 
szabad meggyőződésnek aljas árúba bocsátása, a politikai 
választásoknál a törvény tilalma dacára napirenden levő 
vesztegetések és csalfaságok, s még nem politikai ügyek-
ben is lábrakapott, sőt a családi körökbe is befurakodott 
meghasonlások s ellenséges pártoskodások. 

A köznép, mely ritka éleslátással bír, tapasztalván 
a felsőbbek és műveltebb osztálybeliek erkölcstelen eljá-
rását, azoknak lélekvásárlását s erőszakoskodását, e mel-
lett látván, hogy mindezek büntetlenül maradnak s hogy 
legtöbbnyire a visszaélőké s erkölcstelen és törvényellenes 
utakat követőké a győzelem, szintén feladja a közerkölcsi-
ség ösvényét, megszabja a szószegést, a fortélyos ravasz-
ságot s erőszakoskodást, nyomorult néhány forintért árúba 
bocsátja saját meggyőződését, s honpolgári jogainak gya-
korlásánál minden szégyen vagy megbánás nélkül követi 
a nyilt erkölcstelenség zászlóját. 

Vajha az illetők végre megfontolnák, hogy hová 
vezeti a különben becsületes köznépet a politikai válasz-
tásoknál a mívelt osztályok által űzött erkölcstelen eljárás, 



az elöljáróságok rossz példája, s még a nem politikai 
jellegű, például egyházi és közgazdasági ügyekben is el-
hatalmasodott pártoskodás, melynek legújabb kiadása a 
hazafiakat vallásfelekezeti ellenséges táborokra törekszik 
szétbontani. 

Ha már az elősorolt számos bajokat tekintjük, igaz 
és tagadhatlan, hogy ezeknek s átalában a lábrakapott 
erkölcsi romlottságnak lehető orvoslására legelső sorban 
a családi intézmény s a házi jó nevelés, majd a hitfele-
kezetek, illetőleg az egyház és a polgári társadalom van-
nak hivatva. 

A mi különösen a hazánkban létező számos vallás-
felekezeteket illeti, az egyházi szószékekből hangoztatott 
épületes beszédeknek, intéseknek és feddéseknek most is 
van még erkölcsi hatása a hívekre, főleg ha a lelkészkedő 
papság maga is példás erkölcsi életével s a keresztyén 
erények tényleges gyakorlásával tündöklik a gyülekezetek 
előtt, mert máskülönben, ha t. i. az intő és feddő egy-
házi szónok ellen fordítható amaz ismeretes latin köz-
mondás: »orvos gyógyítsd tenmagadat« (medice, cura te 
ipsum) az egyházi szónoklatnak minden erkölcsi hatása 
elenyészik, sőt az még inkább az erkölcstelenséget terjeszti 
a hallgatók közt. 

Véleményünk szerint azonban az állam kormánya 
is közvetve jelentékeny helyet foglal el a társadalmi ba-
joknak, a közerkölcsiség hanyatlásának, a közelszegénye-
désnek. s egész néposztályok pusztulásának tényezői közt, 
mert a kormány aránylag nagyon keveset tesz az erkölcsi 
népnevelésnek fejlesztésére, a családi életnek és megélhe-
tésnek könnyebbítésére, a közerkölcsiség tevékeny ter-
jesztésére. Bizonyára azon sok milliókból, melyeket kor-
mányunk az állami kiadások fedezésére, de különösen 
a monarchia nagyhatalmi állásának fantoma miatt több 
százezer főből álló sorkatonaság, s a már szintén meg-
számlálhatlan hivatalnoksereg ellátására felhasznál vala-
mely részt a társadalmi- és közerkölcsiségi magasztos 
célokra, a közvagyonosodás emelésére az elszegényedés 
és szocialismus terjedésének pedig lehető meggátolására, 
s a munkakereset szaporítására is fordíthatná. 

Az előadottakból immár az a tanúság, hogy le kell 
mondanunk a túlságos fényűzésről, az erőkön felül való 
mértéktelen költekezésről, az úrhatnámságról; vissza kell 
térnünk az arany középszerűséghez és takarékossághoz, 
az igazi családi élethez, házi tűzhelyünk szentélyéhez, 
melyben jó emlékű őseink oly boldogok és megelégedettek 
voltak. Ennélfogva nem azon kell vetélkednünk, hogy 
egymásnál nagyobb és költségesebb háztartást vigyünk; 
cifrábban és drágábban öltözködjünk; több cselédséget 
tartsunk; a zajos és nyilvános mulatságokban többször 
megjelenjünk; a társadalomban nagyobb feltűnést kelt-
sünk ; a hírlapokban gyakrabban emlegettessünk; jótékony 
adakozásainkat minél többfelé kürtöltessük, hanem igye-
kezzünk a házi, a családi takarékos életet minél nagyobb 
mérvben gyakorolni, s gyermekeinkkel idejekorán meg-
kedveltetni; ezeknek sziveibe, míg fogékonyak, a jó er-
kölcsöt, a hazaszeretetet, a józan vallásosságot és a szelíd 
érzelmeket beoltani, s ha felnőttek, őket főleg saját családi 
köreinkben szórakoztatni, zajos és költséges nyilvános 
bálok helyett, fesztelen és egyszerű házi mulatságokban, 
önmagunkhoz és vagyoni állásunkhoz illő barátságos zárt 
körökben összegyűjteni, hol a rokonszenves ismerkedések 
s az ezekből kifejlődő szerencsés házasságok is, melyek 
eleinket századokon át boldogították, biztosabban előké-
szíthetők. 

Tóth Lajos. 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tiszántúli egyházkerületi tanügyi 
bizottság gyűlése. 

Nagyszámú tagok jelenlétében tartatott meg Debre-
cenben Kiss Áron püspök elnöklete alatt a tanügyi bizott-
ság gyűlése. A társelnöki széket — Vállvi János akadá-
lyoztatása miatt — Simonffy Imre polgármester foglalta 
el. A jelenlévők jórészben debreceniek voltak; vidékről 
Szabó János, Szeremley József és Lukács Ödön esperesek 
vettek részt a tanácskozásokban, melyek másfél napig 
tartottak és a tanügy körébe vágó többnemű, fontos kérdés 
feletti érdekes eszmecserére és határozatokra szolgáltak 
alkalmul. 

Elfogadta a bizottság a debreceni tanítóképző intézet 
abbeli felterjesztését, hogy ezentúl az igazgatóság betöl-
tése hat evi cyclusok szerint történjék, Kovács Lajost 
ajánlván igazgatónak a legközelebbi hat évre. A Joó István 
távozásával üresedésbe jött tanszéket 1200 frt törzsíizetés, 
400 frt lakbér mellett vallás-, történet- és földrajzi szakra 
rendezték be s ez állásra pályázhatnak olyan lelkészké-
pesítéssel bíró egyének, kiknek a földrajz- és történelemből 
középiskolai tanári oklevelök van, vagy ha ez utóbbi nem 
volna, annak két év alatt megszerzésére magukat köte-
lezik, Pályázat határideje áprií 24. Kissé súlyos föltétel, 
de remélhető, hogy így is akad megfelelő egyén. Azt föl-
tétlenül helyeseljük, hogy az új tanártól — mint a ki a 
vallástant fogja taníani — a lelkészképesítettség első he-
lyen kívántatik. 

Elvileg hozzájárult a bizottság a debreceni főiskolá-
ban egy classica philologiai muzcum létesítéséhez, azon-
ban ez ügy pénzügyi oldalának átvizsgálását a gazdasági 
tanácsra bizta. Különösen egy megfelelő terem előállítása 
okoz e kérdésnébnémi nehézséget, mely azonban — tekintve 
az ügy fontosságát — kétségkívül eloszlatható lesz. 

Hosszabb vitát provokált a debreceni főiskolában fel-
állítandó két uj jogi tanszékkel kapcsolatos belügyminisz-
teri leirat, mely jóváhagyván a városnak e célra tett 
100.000 forintos alapítványát, az eredetileg 5 % számított 
kamatokat 4V2% redukálja, mi által jelentékeny hiány 
áll elő, melynek a város által leendő pótlására több hang 
emelkedett, míg mások az egész alapítványi összegnek az 
egyház rendelkezése alá bocsátását sürgették. Az ügy ki-
adatott az egyházkerület szellemi és anyagi ügyeit intéző 
bizottságnak. Ugyancsak az említett miniszteri leirat arra 
is felhívja az illetékes körök figyelmét, hogy a mennyiben 
az új tanszékek új tárgybeosztást vindikálnak, azt jóvá-
hagyás végett azonnal terjeszszék fel a közokt. miniszter-
hez. E kívánság ellen néhányan erősen kikeltek, sérelmes-
nek tartván azt. a prot. autonomiára nézve, mert bár a 
tanrend felterjesztése évről-évre megtörténik is, de egy-
szerű tudomásulvétel és nem jóváhagyás végett. Ez irány-
ban a minisztérium felvilágosítása vált szükségessé. Az 
említett miniszteri leirat azon felfogását, hogy Debrecen 
szab. kir. város 100 ezer frtos alapítványa nem érintheti 
a hitfelekezetek egyetemállítási kérdését, mely annak ide-
jén újabb intézkedésre vár, a bizottság egyszerűen mellőz-
hetőnek vélte azon oknál fogva, mert a ref. egyháznak a 
király által szentesített törvényei adják meg a jogot az 
egyetemek fölállítására. 

A jogakadémiának az új jogi tanszékekkel kapcsolatos 
új tantárgy beosztása — noha nem minden ellenzés nélkül 
— elfogadtatott. E szerint a rendes tantárgyak előadása 
egy-egy tanárnál átlag véve hetenként csak 7—8 órát 



vesz igénybe. A legtöbb tanár az első félévben 10, a 
másodikban 4—6 órán ad elő. Az új jogi tanszékek egyi-
kének főtárgya az egyházjog, másiké a kereskedelmi és 
váltójog lesz. Hibáztatták az új tantárgybeosztásban azt, 
hogy abban a philosophicumokra nincs kellő gond for-
dítva, sőt — a mi feltűnő — a debreceni akadémiákon 
a magyar irodalomtörténet sem adatik elő. 

Sorra jött ezután a debreceni főgimnáziumi tanár-
karnak többnemü javaslata; így 1. Az érettségi vizsgá-
latnál mellőzendőnek véli az egyházkerület valamennyi 
főgimnáziumára nézve ugyanazon Írásbeli thesisek adását, 
mely sok visszaélésre adott okot és az eddigi kérdezési 
módszert, mely az elnököt ruházta fel a kérdezés jogá-
val. Ezzel szemben azt óhajtja, hogy a szaktanár adja 
fel a kérdéseket. — A javaslatokat a bizottság elfogadta. 
2. A gimnáziumi felügyelőnek szóló utasítási tervezetet a 
tanárkar több módosítással egészen átdolgozta. E mun-
kálat egy bizottságnak adatott ki, ápril 20-ig beváratván 
a többi gimnáziumok véleménye is. 3. Kidolgozta a tanár-
kar az igazgatók és a tanintézetek eljárását az állami 
felügyelettel szemben, mely Joó István gimnáziumi fel-
ügyelőnek adatott átnézés végett. 4. Előadta a tanárkar, 
miként van gondoskodva a vallástanításról a gimná-
ziumban. 

E felterjesztésekkel kapcsolatban lehetetlen elhallgat-
nunk, hogy a tanügyi bizottság jelenlegi szervezetét nem 
tartjuk teljesen kielégítőnek, a mennyiben a vidéki gimná-
ziumok tanárkarai egyáltalában nincsenek benne képvi-
selve, sőt gyűléseiről még tudomásuk sincsen, ennélfogva 
el van előlük az út és mód zárva, hogy a lényeges kér-
désekben nyilatkozhassanak. így történik aztán, hogy a 
bizottság valamennyi kérdésben csak a debreceni tanári 
kar véleményét hallhatja, s a vidéki gimnáziumok óhajairól 
tudomást nem szerezhet. Nézetem szerint valamennyi gim-
náziumnak legalább egy képviselőjének kellene lenni a 
tanügyi bizottságban. 

A szatmári felső leányiskola fentartó testülete tudatja, 
hogy a hat osztályt négyre szándékozik leszállítani, de a 
segélyt tovább is kéri. Megadatik s egyúttal az egyház-
megyei hatóság rendelkezése alá helyeztetik az intézet. 

Nagy érdekkel hallgatta a bizottság a kollégium 
tanszakai igazgatóinak (gimnázium, tanítóképezde, aka-
démia) tanúságos jelentéseit. Határozatot csak a gimná-
ziumi igazgató jelentése vont maga után, mely a beira-
tások célszerűbbé tételére vonatkozik. Ez felette szükséges 
intézkedés, mert a debreceni ev. ref. főgimnázium népes-
ségre 3-ik az országban s a tanév első napjaiban a be-
iratás emberfeletti munkát igényel. A törekvés odairányul, 
hogy az iratkozás már az előző év végén történhessék. 

A debreceni kollégium egy régi intézményének gyö-
kerére is fejsze vettetett. Az egyháztanács azt kéri. hogy 
szüntessék meg a főiskolai köztanitóságokat, melyeket 
eddig az esküdt diákok töltöttek be és szervezzenek rend-
szeres tanítói állásokat. Sokan sokat érveltek pro et contra. 
A theol. tanárok véleménye alapján az akad. tanács tovább 
is fentartandónak véleményezi az intézményt, de a több-
ség kimondotta halálát. A mennyiben pedig ez pénzkérdés 
is, mert a rendszeresített tanítói állások többe kerülnek, 
annyiban kiadatott a gazdasági tanácsnak véleményezés 
végett. 

Egyszerű tudomásul vették: a főiskolai dékánok 
jelentését, a theol. magántanári vizsgálat újabb rendezé-
sét, az új széniori utasítást, a hódmezővásárhelyi főgimn. 
államsegélyének megkötését, a tanárok helyettesítéséről 
beérkezett véleményeket. A tanügyi bizottság újabb gyűlést 
tart április végén az egyházkerületi gyűlést megelőzőleg. 

Z). 

T Á R C A . 
Augustinus befolyása a tanfejlődésre. 

11. Augustinus és Luther vallásossága. Augustinus mint 
tekintély. Luther Augustinus kitételeit használja, 
spirituális tanelemeit értékesíti. Christocentrikus 

theologia. 

Mert bármily különösnek lássék, hogy Luther, a ki 
az embert üdvösségéhez való viszonyában tuskónak és 
kőnek mondotta és szolgaakaratot tanított, az egyén mél-
tóságát emelte volna: mégis az egyén értékének becslése 
vitte őt Agustinuson túl. Benne is élt az az üdvsóvárgó 
lélek, a mely a Vallomásokban megnyilatkozik, de ez a 
lélek hatalmasabb volt az afrikai püspökénél, mert nem 
nyugodott meg addig, míg az üdvbizonyságban meg nem 
nyughatott. Tehette pedig ezt azért, mert a bűnt nem 
hiányosságnak, hanem Isten megsértésének tartotta; az 
ember mégsem oly semmis, hogy Istent meg sem sértheti. 
A megváltás bűnbocsánat és ebben bizonyosak vagyunk 
Isten kegyelméről: ez Luther theologiájának középpontja. 
Augustinusnak csak vallásosságában az alapthéma azon 
fohász, hogy a mi lelkünk Istenben nyugszik, Luthernek 
az theologiájában is. Azt az Istent, a kit Augustinus ke-
resett, Luther megtalálta a Jézus Krisztus érdeméért bűn-
bocsátó Atyában. De nem feladatunk kimutatni, mennyi-
ben multa felül a német reformátor a latin reformátort, 
azon történeti szálakat kell felkeresnünk, melyek a kettőt 
közvetlenül összefűzik. Luther maga ismerte be, hogv, 
bármennyire is nélkülözte később Augustinusban az evan-
géliumnak teljesen megfelelő tiszta tant, mégis a szent-
íráson kívül tőle tanult legtöbbet. Már az erfurti zárdában 
a scholastikusok mellett Augustinusnak több kisebb iratán 
kívül az isteni államról és a szent háromságról szóló 
munkákat tanulmányozta; az isteni igazságot saját vallo-
mása szerint Pál apostol (Róm. 1, 17.) és Augustinusnak 
irata »de spiritu et litera* magyarázzák meg néki: hogy 
az »nem azon igazság, melynélfogva Isten igaz és a bű-
nösöket és a nem igazakat bünteti, hanem az, melylyel 
minket a könyörületes Isten megigazít hit által*. Mivel 
Augustinus Isten kegyelmét tette az üdvösség egyedüli 
föltételévé, azért becsülte őt Luther annyira. A zsoltárok-
hoz írt jegyzeteiben — Augustinus is azokat szerette leg-
jobban — valamint ugyanazokról tartott előadásaiban, 
melyek az 1513 — 1515. évekből valók, folyton idézi őt, 
habár a kegyelemtanban már ekkor eltért tőle, a nélkül, 
hogy ezt az eltérést világosan látta volna. Csak 4 évvel 
későbben mondja a galáciai levél kommentárában, hogy 
a megigazulás tanában az atyák közül csak az egy Augus-
tinus lehet mérvadó, ő sem mindenütt, hanem ha a pela-
gianusok ellen intézett helyeken. De láthatóan nem sze-
reti, mikor e tekintélyével ellentétbe jut vagy ellenfelei 
cáfolják őt. Midőn az egyház s az írás viszonyának vita-
tásakor felhozták Augustinus mondását, hogy az írásnak 
sem hitt volna, ha nem az egyház bírta volna e hitre: 
Luther a mondás erőltetett magyarázatával akar magán, 
jobban mondva Augustinuson segíteni. És helyes történeti 
érzéke, hogy Augustinus legnagyobb ellensége Aristoteles, 
a ki tényleg a scholastikával kiszorította a spirituális 
augustinismust, haragra lobbantja a »vak pogány mester 
ama komédiás ellen, a ki görög álarcával az egyházat 
elámította*, s a ki ellen Wittenbergben a szentírással és 
Angustinussal harcolt — és új theologiát alapított meg. 

A mit a scholastika Augustinusból mellőzött, azt 
Luther felújította és kifejtette. Isten kegyelméből üdvözít 
a hit által és nem a törvények cselekedeteiből, mert a 



kegyelem nélkül az ember semmiféle jó cselekedetre nem 
képes. A szentírásnak és Augustinusnak e sarkalatos ta-
nát keresztülvitte Luther egész theologiájában s ezért kö-
vetkezetesebb is mint nagy előde, íunek gondolatmenetébe 
szorítja a felismert üdvigazságokat és ezek még később 
sem bontakoztak ki teljesen az idegen hüvelyből. Az ér-
demeket, elégtételeket Luther kezdettől fogva kizárta: a 
ki a kegyelemben már részesült, sem szerezhet érdemeket, 
holott Augustinus szerint Isten ezek alapján, noha saját 
ajándékai, adja meg az üdvösséget; mégis használja az 
»érdem« kitételt, de elnyerni, elérni értelemben. Eleinte 
még szól belénköntött kegyelemről, holott kegyelem alatt 
tulajdonképen Istennek irántunk való jó indulatát érti, 
tehát a subjectiv kegyelmet, a mely a bűnök bocsánatá-
ban nyilvánul. Az eredendő bűnt ő is hiánynak mondja, 
az eredeti igazság hiányának, de az igazság nem volt 
— miként a scholastika Augustinushoz következetesen 
tovább fejtette — fölöslegül adott ajándék, hanem az 
ember természetéhez tartozott; és közelebbről tekintve, 
a bűn általában nemcsak hiány, nemcsak valami nem 
létező, hanem valami positiv rossz, t. i. Isten törvényének 
megszegése, az önigazság, Istennek gyűlölete. Az újplato-
nikus fogalmat kiszorította a vallási. Vallási tartalmat 
öntött a concupiscentia szóba is: nem annyira a testnek 
gonoszra hajlása ez, hanem a test az egész természeti 
embert jelzi, Istentől elfordult lelkét, Istent mellőző aka-
ratát, ismét az önigazságot. 

Míg Luther az érdem, a bűn és részben a kegye-
lem kitételekbe s a megfelelő gondolatmenetekbe kezdet-
től fogva más tartalmat magyarázott bele, addig legtöbb 
tanában Augustinus rendszerének spirituális vallásos ele-
meit értékesítette, mellőzve a materialis és újplatonikus 
alapgondolatokat. Az eredendő bűnhöz fűződik az ember 
tehetetlensége, szemben a mindenható Istennel. Luther a 
mindenhatóságot az Isten egyedüli s kizáró működésével 
azonosítván, a föltétlen praedestinatiót állítja (de servo 
arbitrio), melyet mesterénél következetesebben supralap-
sariusnak mond. De amaz azonosítás mutatja már, hogy 
e speculativ tan háttere nála nem metafizikai, hanem a 
vallási érdek: az üdvözítő hit Istennek ajándéka. Ezen 
hívőknek összesége az egyház, melynek fogalmában Luther 
határozottan megkülönbözteti a láthatatlan és látható egy-
házat s e különbséget szem előtt tartva, Augustinusnak 
szellemi egyházfogalma alapjáról intézi támadását a hie-
rarchia oldó s kötő hatalma ellen, majd maga a hierarchia 
ellen, újra fölelevenítvén és megvalósítván az egyetemes 
papság eszméjét. A szentségek fogalmát is Augustinustól 
veszi át, hogy azok a láthatatlan kegyelemnek látható 
jelei, az igét még abban kiemeli, úgy hogy »jobb elhagyni 
a szentséget, mint az evangéliumot nem hirdetni* és Isten 
szentségek nélkül is üdvözíthet, mert elégséges a hit. El-
törölhetetlen charactert és pusztán objectiv hatást azonban 
nem ismer el, bármennyire állította is később a »sakra-
mentariusokkal« szemben a szentségek föltétlen szüksé-
gességét és vitte át az ige jelentőségét a jelekre. Ugyanezen 
ellenségei bírták arra, hogy a tekintélyhitet kívánta, de a 
tekintély, mely előtt föltétlenül meg kell hajolni, nem az 
egyház, hanem az írás. Mégis ez a hit, habár Isten segít-
ségével oly erőssé lehet, hogy hegyeket mozdíthat el he-
lyükről, mitsem ér, ha nincsen meg az igazi hit, a mely 
nem egyéb, mint élő birodalom Isten iránt Krisztus által. 
És a hit ezen fogalmának megfelelően alakította át Luther 
a christologiát is, melyben leginkább látszik meg, hogy 
az Augustinustól származó Bernátféle Krisztus mystiká-
nak irányát befejezte, melyhez reá nagy befolyást gyako-
rolt főnöke. Staupitz is tartozott. Augustinus vallomásai-
ban és beszédeiben élő tapasztalatról tanúskodó szavakkal 

szól a megfeszített Krisztusról mint közvetítőnkről, de 
speculatiója nem biztosította Krisztusnak e jelentőséget a 
tanrendszerben; közvetlen vallásos érdek befolyása azon-
ban a két természet tanában mutatkozik már, melyben a 
történeti személyt emelte ki. Luther, habár nem tagadja 
a régi dogmát, mégis ezt »az Úr Krisztus sophista meg-
ismerésének* mondja: »Krisztus nem azért neveztetik 
Krisztusnak, mivel két természete van. Mi közöm nekem 
ahhoz? Hogy természettől fogva ember és Isten, az pusz-
tán ő reá tartozik; de hogy szeretetét kiöntötte és az én 
üdvözítőm és megváltóm, ez az én vigasztalásomra és 
javamra történik«. Augustinus vallásossága ép ily Krisztus-
hoz fűződött: »Hiszszük, mondja, hogy Isten érettünk lett 
emberré az alázatosság példájául és Isten irántunk való 
szeretetének kimutatására*. Augustinus nem akart egyebet, 
csak Istent megismerni, meg is ismerte Krisztusban, de ezt 
az ismeretet elvont gondolkodása ismét kiszorította; Luther 
nem ismer el más Istent, mint a kit megismert Krisztus-
ban: »a megfeszített Krisztusban van az igazi theologia*, 
minden más Istenismeret az üres gőgtői elkapatott emberi 
értelemnek költeménye. 

A mit Augustinus akart, de újplatonikus elfogultsága 
miatt nem tudott: krisztusi theologiát, azt Luther a szent-
írás Krisztus képéhez való' hű ragaszkodással megterem-
tette. Fővezére a theologiához a nagy afrikai volt, a kit 
— bármennyi katholikus elemet tartott is meg a refor-
matio, bármennyire fordult Melanchton később a követ-
kezetes augustinismus ellen (antipraedest., synergista) — 
az evangelikus egyház a mai napig több joggal mondhat 
a magáénak, mint a katholikus egyház, mely főleg arra 
tekintett, mit mondott az ő szentje és nem arra, mit 
akart, ily formán is a merev objectivismus részén állván. 
Az evang. polemikusok értékesítették is mindig az V. szá-
zad kath. reformátorát, Flacius »az igazság tanúinak kata-
lógusában* (1556) neki szentelte a legtöbb helyet és 
Chemnitz »a tridenti zsinat vizsgálatában* (1565) 800-nál 
többször idézi. És joggal. 

12. A tridenti zsinat és káté. A jezsuiták (Bajus, 
Jansen, Quesnel). A Vatieanum. Igazi Augustinusféle 

dogmatika. 
Mert a Tridentinumban kezdődik a spirituális augus-

tinismusnak a róm. egyház részéről való teljes megtaga-
dása. A XVI. században az agustinismust, bárcsak az 
aquinoi Tamás által materializált alakban, még elég erős 
kath. párt képviselte, a tridenti zsinat (1545—1563) tehát 
óvatosan kerülte határozott elvetését, de Tamásnál inkább 
közeledett a pelagianismushoz: a megelőző kegyelem csak 
meghív az igehirdetés által és megvilágosít, de nem igazít 
meg, a megigazulást az ember, kinek szabad akaratát a 
csak viszonylag bűnnek mondható eredendő bűn gyöngí-
tette, az együttműködő kegyelem segítségével munkálja, 
jó cselekedetei érdemek és elégtételek; a hitnek azon fo-
galmát, hogy az az Isten bűnbocsátó kegyelmében való 
bizodalom, a zsinat határozottan kárhoztatta. — A tri-
denti káté (1566) csak egy-két helyen enyhítette a semi-
pelagianismust; a miért a jezsuiták kétségbe vonták te-
kintélyét. Ez új rendben támadt Augustinusnak legnagyobb 
ellensége, mely az egyház szentjét elég közvetlenül sújtatta 
átokkal. Bajus Mihály; löweni tanár az emberi akarat 
szolgaságát, teljes romlottságát, érdemek lehetetlenségét 
állító tételeit V. Pius 1567-ben elvetette. A XVII. században 
Jansen yperni püspöknek halála után megjelent >Augus-
tinus* című munkája (1640) támasztott az uralkodó pela-
gianismus ellen mozgalmat, melyet a jezsuiták lassankint 
elnyomtak. Jansen könyvére, mely Augustinus tanát tisztán 
tartalmazta, a pápák egymás után átkot szórtak; midőn 



pedig a XVIII. század elején Paschasius Quesnelnek az új-
szövetséghez írt épületes magyarázata (1687) terjesztette 
a »jansenismus eretnekségét*. XI. Kelemen az Unigenitus 
bullában (1713) a jezsuiták kívánságának megfelelt és ki-
átkozott Quesnel munkáiból kivont oly tételeket, melyek 
Augustinus, sőt Pál apostol irataiból vétettek volt. A katho-
licismus már e bullában azonosította magát a jesuitismussal 
és végleg elnémította tulajdonképeni megalapítóját. Az 1854-i 
Mária-dogma és az 1870-i csalhatatlansági dogma egyrészt 
a spirituális augustinismus utolsó maradványait irtotta ki, 
másrészt befejezte a materialis, közönséges egyházias au-
gustinismust. Tekintélyhit és ebből folyó engedelmesség, 
szentségek és érdemek: ez a mai katholikus hittan tar-
talma. Az egyházi atya tekintélyét fölváltotta az egyház-
tőnek csalhatatlan tekintélye, mely hovatovább a hittan-
nak is középpontjává tétetik. 

Azon közel másfélezer évben, mely Augustinus ha-
lála óta letelt, a nagy afrikai végig kisérte a keresztyén 
dogmatikát fejlődésében s mint gazdag szellem minden 
iránynak tekintélye, támasza volt. Azon hittani problémák 
közül, melyeket ő fölvetett, számos még ma is megol-
dásra vár, ha ugyan nem azon kérdések közül valók, 
melyeket részszerint való ismeretünk sohasem fog meg-
fejthetni, mivel az apostol szerint most csak tükör által 
látunk. Teljes joggal csak azon hittudomány igényelhetné 
kizárólag a maga számára Augustinus nevét, a mely 
minden tekintetben megfelelő rendszerbe foglalhatná val-
lásosságát, vallásos érzületét, megtisztultan minden nem 
szorosan vallásos elemtől, az eszményi Augustinust. 

Sopron. Jausz Vilmos, 
theol. tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Munkácsy Sándor egyházi beszédei. Első kötet. Kiadja: Bocsor 
Lajos lelkész Tengődön. Kapható csupán a kiadónál. Ára 1 frt 

60 kr. Tabon, 1895. Ny. Pfeifer Ignácnál. 8°. 187 1. 

Prédikáció-irodalmunknak egy újabb terméke ép most 
hagyta el a sajtót a fentebbi cím alatt. Az előszó elmond 
egyetmást a szerzőről, hogy t. i. paksi ref. lelkész s espe-
res, »egy nagyon sokat tanult s gondolkozott evangéliumi 
prédikátor volt*. »Hogy sokat áldozott irodalomra s leg-
kedveltebb olvasmányai az angol, francia és német iro-
dalom termékei, ez utóbbiakon kivül különösen Ahlfeld és 
Gerock valának*. Ez a nagy olvasottság meg is látszik 
beszédein. Nemcsak a történelmi eseményeknek, jeles mon-
dásoknak a beszédbe itt-ott beleszövésében, hanem a más 
jelesek egész beszédeinek felhasználásában is. 

Tegyük ez adatokhoz, a mit a kiadó nem említett 
fel a boldogult szerzőről, hogy 1824-ben született Szapor-
cán (Baranya), hol atyja lelkész volt s hogy kezdetben, 
az ötvenes években, Dunaföldvárott, majd a 60-as évek 
óta Pakson lelkészkedett holtáig, 1893. aug. 20-ig. Továbbá, 
hogy lefordította Laveleye Emil közgazdasági tanulmányát, 
melyet *A protestantismus és katholicismus a nemzetek 
szabadságához és jólétéhez való viszonyában* címen Balogh 
Ferencz tanár adott ki Debrecenben 1876. (Itt »Debreczenyi 
M. Sándor*-nak írja magát.) Végül, hogy gazdag könyv-
tárát a budapesti theol. akadémiának hagyományozta. 

Mintegy 200 darab beszédet hagyott kéziratban hátra. 
Ezekből adott sajtó alá Bocsor Lajos úr 33 darabot, a 
többiek kiadását e füzet fogadtatásától tévén függővé. 

E füzetről következtetve, általánosságban elmond-
hatjuk, hogy M. beszédei nem alkotnak korszakot prédikáció-

irodalmunkban, a belsőt tekintve: nem járnak új ösvé-
nyen. M. nem röpköd a magasban s nem száll a mély-
ségekbe, mint Vásárhelyi. Ő a gyalogösvényen halad, mint 
Bartók. Nem! ennél mégis különb úton; de csakugyan 
gyalogösvényen, mely néha letarlózott földeken, de több-
nyire zöld virágos réteken át vezet, a legrövidebben, egye-
nest, toronyirányt. Ebben a tekintetben mégis új ösvény; 
mert beszédei szokatlanul feltűnően rövidek, két levélnél 
(négy oldal) ritkán terjedelmesebbek. A jó öreg Gombási 
vagy Török 8—10 leveles prédikációira, vagy a 4—6 :on 
alul meg nem álló Kolmár és Kulifayra, vagy akár Vásár-
helyi Zsigmondra gondolva, ki legalább 6—7 oldalig ki 
nem mondja az áment, szinte megdöbbenve kérdi az em-
ber, M. beszédeit látva: hát csak ennyi ? Ha ilyen rö-
vidke lelki ebédeket adunk gyülekezetünknek, nem fog-e 
zúgolódni ? 

Az érdemes s tapasztalt kiadó azzal biztat, hogy 
*nem*. »Sajátságos kívánalma van — ú. m. — e részben 
a magyar közönségnek*. Ismerjük ezt a »hosszú kalbász, 
rövid prédikáció«-t kivánó sajátságot. De kérdés: jó-e ezt 
a sajátságot öregbítenünk, nevelnünk ilyetén szerfölött 
rövid beszédekkel. Hová vezet ez? Igaz, hogy a mi Mes-
terünk és apostolai még a Munkácsyénál is rövidebb be-
szédeket mondtak s hogy ő maga int; »ne legyetek hosszú 
beszédűek«. De az is igaz, hogy a legjelesebb prédikáto-
rok, a mieink vagy mások, nem ilyen nyúlfarknyi beszé-
deket írtak. Nem ismerem erédetiben a külföld nagy íróit, 
csak a mennyiben Dobos, Révész, K. Tóth Kálmán, He-
tessy, Szalay Sándor (a szatmári székesegyház »hitszó-
noka*) átültették ; de ezek a mellett tanúskodnak, hogy 
Coquerell, Robertson, Spurgeon, Mossillon, Bourdalone s 
valamennyi mind igen bő és terjedelmes beszédű volt s 
átvett munkáik csak dióhéjba szorítvák. Gerock és Ahlfeld-
ből csak a quinteszenciát szítta ki Munkácsy. 

De hát az esszencia, végre is esszencia: föl lehet és 
föl kell ereszteni, hogy közhasználatú lehessen. M. be-
szédeiben vannak eszmék, gondolatok, a melyeket csak 
érint, de ki nem fejt. Ezeket kifejtve, meglesz a kellő 
terjedelem. Ne lopkodjuk el mi magunk az istentisztelet 
idejét. Egy félórácskáig legalább ne sajnáljunk beszélni. 

Még van egy megjegyzésem általános szempontból. 
E beszédekben nincs szorosabb értelemben felosztás. A 
bevezetésben felállított tételt nem bizonyítja a szokott mó-
don előre megnevezett részekben (^Szólok: 1-ször 2-szor« 
vagy »lássuk; 1-ször 2-szor«). Látszólagos felosztás nél-
kül tárgyal. Úgy kell kikutatni, hogy micsoda szálaknál 
fogva fűzi beszéde fonalát. Több beszédében fel is lehet 
ezt fedezni; de sokban föl nem fedezhető. 

Nyúlik egyfolytában, mint a cérnaszál, de a kacska-
ringókra tekerődzött cérnaszál. De hát az ilyen cérnával 
is lehet varrni. 

Ezen általános ismertetés után térjünk a részletekre. 
A 33 beszédből az I—X., tehát a 10 első beszéd, 

(I. Belépés az újévbe. II. Miért nem teljesülnek újévi 
jókivánataink? III. A közkedvesség. IV. Az emberi nyelv. 
V. Jöjjön el a te országod. VII. Miben áll Isten dicsőítése. 
VIII. Melyek a választottait tulajdonai? (Az egyetlen, 
melyben a részekre felosztás ki van nyilván mondva), 
IX. A keresztyén ünneplése. X Szentnek lenni lehetséges.) 
igen közönséges, simplex beszéd. Mindezt sokkal szebben, 
jobban elmondták már mások. A VI. számú farsangi, 
Gerock után, théma nélkül, homiliaszerű másféllapnyi 
apróság érne legtöbbet, ha ki volna dolgozva a benne 
széthintett eszmecsoport. 

A IX, pláne téves iránya miatt rossz is. Mert nem 
hiszem, hogy rossz vért ne szüljön a hallgatókban, mikor 
azokat kástigáljuk, hogy egyik ezért, másik amazért jön 



a templomba. »Lehetnek — így beszél — e gyülekezetben 
sokan, kik azt hiszik, hogy elég itt megjelenni csak testi-
képen*. »Hányan lehetnek — így folytatja — itt, kik 
ezt a házat latrok barlangjává változtatták stb. (Ugyanis 
ezen (IX. sz.) beszédben I. Ker. V. 8. alapján a keresz-
tyén ünnepléséről szólván, két oldalnyi bevezetés után 
oda ér, hogy értekezzünk arról, miben áll a helyes ün-
neplés ? s három oldalon kifejtve, hogy igazságban, tiszta-
ságban. De e két kis keszeget — szokás szerint — úgy 
kell kihalászni, jó sürü hálóval, a zavarosból, s nem lesz 
belőle jóizű eledel, mert ugyan neki ront a jámbor hí-
veknek.) 

Értékében nyert volna e füzet, ha a X első beszéd 
elmarad belőle. A Xl-iktől kezdve mind értékesebb dara-
bok jönnek. A XI., XII. és XIII. egy tárgy (tulajdonkép: 
személy) Judásról szól. Homiliaszerü jó és szép beszédek. 
A gyalogösvény legszebb virágai. A virágvasárnapi (XIV.) 
és két nagypénteki (XV. és XVI.) sem maradnak nagyon 
mögöttök. A három húsvéti (XVII., XVIII. és XIX.) az 
áldozócsütörtöki (XXVI.), a három pünkösti (XXVIÍ. 
XXVIII. és XXIX.) beszédnél sokkal gyarlóbbak pöffesz-
kednek egynémely gyűjteményben, úgynevezett tárban. 
A keresztyén sebhelyei. (XX.), A tanítványok halászata 
(XXL), Krisztus a jó pásztor (XXII.), Az anya kérése 
(XXIII.), Az öregek tisztelése (XXX.) szintén megkötik 
figyelmünket, nincs bevezetésük, az elő-előbukkanó szép 
gondolatok által. A tavaszi beszéd (XXIV.) és Az aratás 
küszöbén való (XXXIII.) az első tíz kategóriájába tar-
toznak. A XXXII-ik, Eáman, úgy tetszik nekem — úgy 
emlékszem — sokkal szebben megírta Kiss Ádám, szintén 
Drásecke után, ott szép, remek beszéd, itt paródia. 

Mindezeket összevéve, ezen beszédeknek nagyobb 
része jó, a túlságos rövidséget leszámítva (melyen azon-
ban a jelzett módon lehet segíteni) használható... Hiszen 
olvastunk mi már ezeknél gyarlóbbakat, adtunk pénzt érték-
telenebbekért és —: uram bocsásd meg bűnünket — el 
is mondtuk. S lehetséges, hogy nemcsak Baranyában szere-
tik a rövid prédikációkat: akkor és ott ez a Munkácsy 
egy megbecsülhetetlen forrás, 32 vasárnapra kész beszéd, 
még csak meg sem kell őket nyirbálni, mint a rossz hosszú 
beszédeket. 

Rövid időn következni fog bizonyára a Il-ik és 
IH-ik kötet. 

Hanem, tisztelt kiadó úr, ne sajnáljon majd egy kis 
gondot fordítani a korrekturára, meg tán a stílusra is; mert 
bizony borzasztó az a tömérdek sajtóhiba, melytől hem-
zseg e könyv; p. o. csak a 49. lapon is az első nyolc sor-
ban kilenc hiba. Hát még az egész füzetben! Hát, még 
az interpunctiók! és a régi, talán helyesebb szóknak új-
donsült, nem is oda illő kifejezésekkel fölcserélése! (p. o. 
»védlet« — védelem helyett, »élményeink« »negélyezik« 
stb.) Nem érti ezeket a falusi nép, arabusul vannak ezek 
rá nézve. Szerencse, hogy nagy mennyiségben nem for-
dulnak elé. A nyelvezet általában egyszerű, folyékony, 
magyaros. 

Nagy-Igmánd. Szentkuti Károly. 

E G Y H Á Z . 

Az egyetemes leltári bizottság, mely a reform, 
egyházak vagyoni helyzetének feltüntetésére küldetett ki 
a konvent által, Beöthy Zsigmond elnöklete alatt Bartha 
Lajos, György Endre, Fejes István, Széli Kálmán bizott-
sági tagok és Kenessey Béla jelenlétében március 31-én 

tartotta meg ülését. A bizottság az előadó jelentése alap-
ján meggyőződött arról, hogy az ismeretes »Jelentő í v e d -
ből a lelkészi fizetésekre nézve és pedig mind a rendes 
lelkészek, mind a rendszeresített segédlelkészek fizetésére 
nézve eléggé tájékoztató és megközelítő kimutatást lehe-
tett összeállítani. A kimutatás szerint a lelkészi állások 
jövedelmének 600 frtra, illetve 1200 koronára való kiegé-
szítéséhez szükség van 381.370 koronára és 74 fillérre, 
1600-ra való kipótláshoz pedig 815,366 kr. 42 fillérre. 
A bizottság azt javasolja, hogy a konvent ezt az utóbbi 
összeget kérje az államtól a rendes lelkészi állások és 
még 40,000 koronát a nem rendszeresített segédlelkészi 
állások számára. Azután javasolja a bizottság, hogy a 
leltár némely hiányai kipótoltassanak. A kimutatásból itt 
közlünk még néhány általános érdekű tételt. A ref. egy-
házban van összesen 1983 rendes lelkészi és 153 leány-
és missziói egyházi lelkészi állás, melyekben a lelkészek 
összes fizetése 3.183,301 kr. 84 fill., miből Dunamellékre 
esik 586,439 kr. 89 fill., Dunántúlra 467,845 kr. 75 fill. 
Tiszáninnenre 478,353 kr. 96 fill., Tiszántúlra 971,666 kr. 
63 fill., Erdélyre 679,055 kr. 61 fillér. Az 1983 anyaegy-
házi rendes lelkészi állás közül 800 frton felül van a fizetés 
842, 800 frton alól 1141; 600 frton alóli fizetés van 765 
rendes lelkészszel biró anya- és 153 leány- és missziói egy-
házban, melyek következőleg oszlanak meg: 800 forinton 
alóli állás van D. M. 61, D. T. 144, T. I. 250, T. T. 288, 
E. 398; 600 forinton alóli állás van D. M. 17, D. T. 62, 
T. I. 179, T. T. 197 és E. 309. Bizony nagyon szomorú 
statisztika ez! 

A Lorántffy Zsuzsanna-egyesület március 30-án 
tartotta első rendes közgyűlését Szilassy Aladárné úrnő 
elnöklete alatt. A szépen látogatott közgyűlést Szots F. 
nyitotta meg rövid imával, mely után Monod A. híres 
francia lelkésznek »Az asszony hivatása* című remek be-
szédjéből Szabó Aladár olvasott fel egy részletet Szilassy 
Aladárné úrnő szép fordításában. A felolvasást Lapunk 
fogja közölni. Ezután Szilassy Aladárné elnöknő olvasta 
fel az egyesület eddigi működéséről szóló szép jelentését, 
melyből kiemeljük a következőket. Az egyesület bevétele 
volt az 1894-ik évben 639 frt 32 kr., kiadása 300 frt 
52 kr. Az egyesületnek van négy alapító, 12 pártfogó, 
43 rendes és nyolc pártoló, összesen 67 tagja. Az egye-
sület először is vallásos összejöveteleket tartott, melyeken 
előadásokat vagy felolvasásokat tartottak: Epperlein Irma, 
Szász Károly, dr. Keeskeméthy István, Limbacli baseli 
misszionárius, Szabó Aladár, Hamar István, Biberauer 
Richárd. Azután szeretet-munkát gyakorolt az egyesület: 
közel 100 családnak juttatott ruhát, élelmiszert és pénz-
segélyt s e mellett építő vallásos iratokat; továbbá gon-
dozásba vett több árva és elzüllött gyermeket. Az egye-
sület fiatal nő-tagjai egyházi énekkart szerveztek, mely a 
hold-utcai, Lónyai-utcai és Deák-téri vallásos estélyeken, 
továbbá a karácsonyfa-ünnepélyen több ízben énekelt. A 
cselédek javítására és megóvására, valamint a külmisszió 
érdekében is munkába fogott a zsenge, de szép jövőjű és 
keresztyén szellemű egyesület. Az érdekes jelentést szintén 



közölni fogjuk. A pénztári jelentés meghallgatása és a 
pénztárnoknak adott felmentés megadása után elnöknő 
jelentést tett arról, hogy az egyesület alapszabályai a 
belügyminiszter által megerősíttettek. Ennek alapján vég-
legesen megalakíttatott az egyesület tisztikara és igazgató 
választmánya. Elnök Szilassy Aladárné, alelnök Kasits 
Péterné, pénztárnok Szőts Farkasné, titkár Epperlein Irma, 
pénztári ellenőr Szabó Aladárné; ezen kívül választatott 
egy 15 tagú választmány, köztük 12 nő és három férfi. 
— Isten áldása legyen a szépen induló egyesületen! 

A református ifjúsági egyesület f. é. ápril 2-án 
az ág. ev. egyház dísztermében kitűnően sikerült felolvasó 
és zeneestélyt rendezett. Az estély programmja a követ-
kező volt : 1. Nőapostolok. Irta és felolvasta Szabó A. 
2. Solo-ének. Saar Lajostól. Énekli: Fröhlich Feodora kis-
asszony. Zongorán kiséri Fröhlich Ármand kisasszony 
(zeneakadémiai növendékek). 3. a) Rubinstein: Románcé. 
b) Mendelssohn: Scherzo. Zongorán előadja Hundt Irma 
kisasszony (zeneakadémiai növendék). 4. Mendelssohn: 
D-moll Trio (I. és II. tétel) Előadják: (hegedűn) Farkas 
János, (gordonkán) Rupnik Rezső, (zongorán) ifj. Tóth 
József. 5. Zengjen hálaének. Régi magyar dallam. Előadja 
a nők és férfiak kara. — Az estélyen szép számú és elő-
kelő közönség volt jelen, pedig az idő a szakadó eső miatt 
nagyon kedvezőtlen volt. 

A közalap végrehajtó bizottsága március 29-én 
d. e. és d. u. s március 30-án délelőtt tartotta az évi 
üléseit a Lónyay-utcai főgimnáziumban. Az üléseken, 
Beöthy Zsigmond elnökölt és jelen voltak Szász Károly, 
Szász Domokos, Szabó János, Széli Kálmán, Mocsáry Lajos, 
Molnár Béla, Dókus Ernő bizottsági tagok és Kenessey 
Béla előadó. Az előadói jelentés szerint a közalap 1894-ik 
évi bevétele volt: évi járulékokból 84,019 frt 99 kr., tökék 
kamatjából 15,495 frt; Jordán-alap kamatjából 5,625 frt 
98 kr; államsegélyből 100,000 fr t ; kamatokból az általá-
nos folyó számlán 2189 frt 20 kr., összesen 207,330 frt 
12 krajcár. Az évi járulékok az előző évhez emelkedtek 
9724 frt 21 krral, a mi nem a kivetés fokozásából, hanem 
a hátralékok szigorúbb behajtásából származott. A közalap 
kiadása volt: tőkésítésre 118,857 forint 56 kr; mult évi 
deficit fedezésére 2775 forint; kezelésre 2139 frt 42 kr.; 
rendkívüli segélyre a nov. konvent rendeletéből 5000 fr t ; 
jegyzőkönyvre 268 frt; tőkekamat-adóra 218 frt 91 kr., 
összesen 129,238 frt 89 kr. Pénztármaradék 78,091 frt 
23 kr., a minek felhasználását következőleg javasolja a 
bizottság: tőkésítésre 26,600 frt 75 kr., missziói célokra 
20,073 frt 22 kr., gyámintézetre 8309 frt 29 kr., segé-
lyekre 20,734 frt 88 kr., tőkesegélyekre 25,837 frt 88 kr., 
kiegyenlítésre 4146 forint 97 kr. A közalap tőkevagyona 
421,600 frt ; a Jordán-alap 148,955 frt 8 kr.; gyáminté-
zeti tőke az idei hozzátétellel 54,609 frt 29 kr. A köz-
alap összes hátraléka 1893. végén volt 22,751 frt 94 kr., 
a miből esik Tiszáninnenire a kivetés 71/2°/o~aJ Erdélyre 
10°/ 0-a, Dunamellékre és Dunántúlra 25—25%~a> Tiszán-
túlra pedig a kirótt összeg 45%-a. A mult évi kivetésben 
csak Dunamelléken van emelkedés, mintegy 227 frt 71 kr., 
a többi egyházkerületekben vagy helytállás vagy ha-
nyatlás. A beadott kérvények összes száma 544, miből 

egyházaké 307, lelkészeké 237, a mi 49-el kevesebb, mint 
az előző évben. A kérvényezők között való kiosztásra a 
bizottság 20,585 frtot javasol a konventnek. 

A református konvent gyámintézeti bizottsága 
március 28-án tárgyalta a gyámintézet új tervezetét. A 
bizottságban Szász Domokos püspök elnökölt és Baksay 
Sándor, Darányi Ignác, Fejes István, Széli Kálmán és 
Szilassv Aladár voltak jelen. Az ismeretes tervezetet Baksay 
Sándor kivételével a bizottság mindenik tagja elfogadta, 
Baksay külön tervezetét pedig egyszerűen mellőzték. A 
részletes tárgyalás során több indítvány merült fel, pl. 
hogy bizonyos feltételek mellett az özvegyek segélyezése 
öt év előtt is megkezdődjék; hogy a gyámintézethez a 
gyülekezetek is járuljanak valamivel stb. A bizottság több-
sége azonban mellőzte ezeket az indítványokat s a szöveg 
rendelkezései mellett foglalt állást. Az elvi fontosságú in-
dítványok közül csak hármat fogadott el: egyiket azt, 
hogy »a gyámintézet összes vagyonának kezelési módját 
a konvent határozza meg« (28. §.) azaz a konventnek 
szabad kéz engedtetik, hogy akár befektesse, akár takarék-
pénztárikig kezeltesse a gyámintézet vagyonát; másikat 
azt, hogy az új lelkészek az illetékes egyházmegye gyám-
intézetébe is beléphetnek, »azonban erre nem kötelezhe-
tők* (32. §-hoz); harmadikat azt, hogy »a kegyeleti év 
tartama alatt az országos gyámintézet segélye igénybe nem 
vehető« (9. §-hoz). Az ezeken kívül tett módosítások jó-
formán csak styláris módosítások, mely körülmény is azt 
mutatja, hogy az egyházi sajtó által általában elismerés-
sel fogadott munkálat a hatóságok zöld asztalainál is ki 
fogja állni a tűzpróbát s hogy a várva-várt gyámintézet 
a jövő év elején végre-valahára megalakul. Adja Isten, 
hogy úgy legyen! 

A konfirmáltak ellátása bibliával hazánkban is 
mind több és több gyülekezetben szokássá válik. Nagyon 
üdvös szokás, melyet minden gyülekezetben meg kellene 
honosítani. Legalkalmasabb erre a konfirmációra való elő-
készítés ideje, melynek épen küszöbén állunk. Ez alka-
lomból újólag melegen ajánljuk lelkésztársaink és a pres-
byteriumok pártoló figyelmébe a brit és külföldi biblia-
társaság magyarországi ügynökének következő kérelmét: 
»Nagy tiszteletű Ür! A mikor arra gondoltam, hogy ez 
évben ismét felkeresem Nagytiszteletűségedet és felkérem, 
hogy a bibliaterjesztés dicső munkájában segítségemre 
legyen, felmerült előttem a kérdés, hogy mit is nyújt, a 
biblia az igazságot kereső léleknek ? A biblia megismerteti 
velünk a legbecsesebb tudományt, mert Isten igaz imere-
tére vezérel. A vakhit sziklája és a hitetlenség örvénye 
közt elvezérel az Űr Jézushoz, a ki így szól: Megisme-
ritek a Igazságot. A biblia továbbá erőt ad a jó mun-
kára. A bibliát olvasgatva, eljutunk a kegyelem forrásai-
hoz, a melyekből üdítő vizet meríthetünk. Megértjük, hogy 
érdemes és szükséges az Isten országát terjeszteni, mert 
ez az emberi élet legdicsőbb célja. A biblia vigasztalást 
nyújt a fajdalomban. Rámutat arra a nagy Szenvedőre, 
a ki értünk szenvedett s a ki a szenvedések Getsemanéján 
át az örök dicsőség hónába jutott. És nem az-e a leg-
nagyszerűbb vigasztalás, a mit az a tudat nyújt, hogyha 
hivek leszünk az Úrhoz, ha szenvednünk kell is Érette, 
de bizonyosan etjutunk Ő hozzá. Óh bizony el kellene 
látnunk minden lelket bibliával. Különösen pedig arra 
kellene igyekeznünk, hogy a konfirmáltak a konfirmáció 



ünnepélyes pillanatában kezükbe vegyék az élet könyvét. 
Fölkérem tehát Nagytiszteletűségedet, legyen szives gyüle-
kezete módosabb tagjai közt azt a szerény összeget össze-
gyűjteni, a mi arra elég, hogy minden konfirmált legalább 
egy új testamentomot kapjon. Hiszen a brit- és külföldi 
bibliaterjesztő-társaság egy-egy bibliáért még annyit sem 
kér, mint a mibe neki ez illető példány került! Egy új 
testamentom (magyar) ára 18 kr., (német) 20 kr., (tót) 
18 kr. Kérésem megújítva s Isten áldását kérve Nagy-
tiszteletűségedre, vagyok Budapest (Deák-tér 4.), 1895. 
március hóban, kész szolgája Vidor Bernát, a brit- és 
külföldi bibliaterjesztő-társaság magyarországi ügynöke*. 

I S K O L A . 

A fővárosi tanerők fizetésrendezése. A fővárosi 
tanerők fizetésrendezéséről szóló szabályzatot a belügy-
miniszter minap jóváhagyta; e szerint az új fizetés január 
elseje óta számíttatik. A főváros a fizetéstöbbletet január 
elsejétől számítva április 2-án fizette ki a tanároknak és 
tanítóknak. A fizetésrendezés ügyében alakult bizottság 
befejezte működését és feloszlott. Az utolsó ülésen Somlyai 
elnök köszönetet mondott a fővárosnak, továbbá Rózsa-
völgyi Gyula tanácsosnak, ki a szabályzatot kidolgozta és 
mindvégig szilárdan állott a tanítók érdeke mellett. 

A tanítók kaszinója. A tanítók kaszinójába eddig-
elé négyszáznál többen jelentkeztek tagnak. Az intéző-
bizottság már bérelt is helyiséget a népszinház-utca és 
József-korút sarkán és valószínűleg már ebben a helyi-
ségben fogják megtartani az alakuló és választó közgyűlést. 

A kiállítás népoktatásügyi csoportbiztosai a 
napokban tartott értekezletükön örömmel vettek tudomást 
arról, hogy Wlassics miniszter Szathnáry György mi-
niszteri tanácsosnak, az alcsoport elnökének közbelépésére 
a minta elemi iskola és kisdedóvónak az ezredéves orszá-
gos kiállítás falujában leendő fölépítését, a mit utóbb a 
programmból törültek, a hiányzó költségek elvállalásával 
végleg biztosította; így végre e két alapvető intézet a 
megvalósulás stádiumában van. A csoportbiztosi értekezlet 
ezután több. leginkább a rendezés technikája körébe eső 
kérdést intézett el. 

A középiskolai tanárok fizetése a legutóbbi 
években jelentékenyen emelkedett és pedig nemcsak az 
állam rendelkezése alatt álló, hanem a felekezeti közép-
iskolák tekintélyes részénél is. Az átlagos rendes tanári 
fizetés ugyanis ezelőtt hat évvel: az állam rendelkezése 
alatt álló iskolákban 1656 forint volt, ma 1820 forint 
(emelkedés 10%)> a z állam vezetése alatt álló közép-
iskoláknál 1204 frt, ma 1350 forint, (emelkedés 12%), 
az ágostai evang. egyház főhatósága alatti iskolákban 
1059 frt, ma 1380 frt, (emelkedés 30%), és az ev. ref. 
egyház főhatósága alatti iskolákban 1222 forint, ma pedig 
1420 frt (emelkedés 16 l/2%)- Konstatálható eme szám-
adatokból, hogy az iskolaföntartók nagy része iparkodott 
a tanári fizetés emelésével lehetőleg fejleszteni közép-
iskolai oktatásunk ügyét. A helyettes tanári javadalmazás 
átlaga ez idő szerint csak 715 forint, holott ezelőtt három 
évvel 792 frt volt. Ez az apadás azonban csak látszóla-
gos, mert a helyettes tanárok túlnyomó része jelenleg a 
szerzetesrendi iskoláknál nem teljes képesítéssel működő 
tanárokból áll, ezek pedig rendszerint természetbeli ellá-
tást élveznek. 

A középiskolai tantervek reviziója. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter az 1895. évi költségvetés 
képviselőházi tárgyalása alkalmával tett kijelentései értel-

mében a minap két rendeletet intézett az orsz. közoktatási 
tanácshoz. Az egyik rendeletben véleményt és javaslatot 
kiván a tanácstól arra nézve, hogy a mostani tantervek 
nem adnak-e alkalmat a túlterhelésnek sokat hangoztatott 
vádjára. A miniszter továbbá nyilatkozatot kiván a tanács-
tól arra nézve is, vájjon tanterveink kellő figyelemben 
részesítik-e az úgynevezett nemzeti tárgyakat, a magyar 
nyelvet és irodalmat, Magyarország történelmét és föld-
rajzát. Részletesen fel vannak a rendeletben sorolva a 
figyelembe vehető szempontok. Kérdezi, hogy nem volna-e 
a magyar irodalmi történet a gimnáziumokban is két éven 
át tanítható, elegendő idő jut-e a magyar történetnek? 
A javaslatok a rendelet szerint úgy teendők meg, hogy 
az 1883. évi XXX. t.-c. és az Í890. évi XXX. t.-cikk 
rendelkezéseivel ellenkezésbe ne jöjjenek, a mennyiben a 
miniszter nem törvények novelláris pótlását vagy a reví-
zióját akarja, hanem lehetőleg a rendeleti jog körében 
óhajtja az intézkedéseket foganatosítani. A másik rendelet 
arra hívja fel a közoktatási tanácsot, hogy a görög nyelv 
helyett választható tárgyak tantervét az eddigi tapaszta-
latok alapján (de szintén az 1890. évi XXX. t.-c. érin-
tetlenül hagyása mellett) vegye revízió alá s foglalkozzék 
behatóan azokkal a nehézségekkel, melyek a törvény végre-
hajtása alkalmával felmerültek. Ezek lehető elhárítását s 
általában a kompenzáció intézményének tökéletesítését 
jelzi a miniszter törekvése tárgyául. 

A debreceni egyetem és a belügyminiszter. A 
belügyminiszter most hagyta jóvá Debrecen városának 
abbeli közgyűlési határozatát, hogy az egyetem javára 
megszavazott 200 ezer forintos városi alapítvány első felét 
100 ezer forintot vegyenek fel a házipénztár költségveté-
sébe. Leiratában megjegyzi a miniszter, hogy ez a határo-
zat nem érintheti a kitfelekezetek egyetemállításának elvi 
kérdését. A belügyminiszter ezúttal is föntartja az előde 
által 1893-ban jelzett álláspontot, mely szerint külön tár-
gyalás alá veendő a hitfelekezet által állítandó egyetem 
alapítása jogának megadása. E leiratot a tanács másolat-
ban fölterjeszti a tiszántúli ev. ref. egyh. kerülethez. 

Főgimnázium Balassagyarmaton. Nógrádmegyé-
nek egy küldöttége a napokban tisztelgett Wlassics kultusz-
miniszternél a Balassagyarmaton fölállítandó főgimnázium 
ügyében. A küldöttség szónoka Degenfeld Lajos gróf fő-
ispán volt, a kinek beszédére a miniszter kijelentette, hogy 
a város és a törvényhatóság támogatásával hajlandó föl-
állítani az új gimnáziumot. 

Debreceni philosophiai fakultás. A debreceni ev. 
ref főiskola anyagi és szellemi ügyeinek vezetésével meg-
bízott állandó küldöttség debreceni tagjai március 28-án 
fontos értekezletet tartottak. Ez alkalommal Kiss Albert 
előterjesztette a philosophiai fakultásra eddig tényleg befolyt 
kegyes adományokat és alapítványokat, melyeknek összege 
106.000 forint. Ezenkívül vagy 8000 forint még az egye-
temre adományoztatott: végül hozzájön még Debrecen váro-
sának 100.000 frtos alapítványa. Az ekként begyült összeg-
ből a már meglévővel együtt nyolc philosophiai tanszék 
a millennium évére, 1896-ra felállítható leend. A 9. és 
10-ik tanszékek csak az alapítók (Könyves Tóth Antal 
és Kövesdy János) halála után kapják meg fundátióikat. 
A 11. és 12-ik tanszék felállításához szükséges volna még 
a bizottság számítása szerint 54 ezer forint, a melyet 
gyűjtés útján remélnek előteremthetni. A bizottság utasí-
tást kapott, hogy a konvent ideje alatt tárgyalásba bocsát-
kozzék a közokt. miniszterrel az iránt, ha vájjon meg-
adja-e úgy a philosophiai fakultás, mint a jogakadémiai 
képesítési (államtudományi vizsgálat tartási) jogát ? 

Gyermek isteni t isztelet Az első gyermek isteni 
tisztelet Debrecenben március 31-én tartatott meg a kol-



légiumi oratóriumban. Jelen voltak az elemi iskola 5, 6 
és a gimnázium I—IV. osztályú növendékei. Az isteni tisz-
telet a következő programm szerint folyt le: 1. Gyülekezeti 
éneklés 74. dics. 1—3. verse. 2. Gyermek-énekkar éneke. 
3. Imádság Csiky Lajostól. 4. Gyülekezeti éneklés 70. dics. 
1 — 5. v. 5. Egyházi beszéd Csiky Lajostól. 6. Gyülekezeti 
éneklés 64. dics. 13—15. v. 7. Uri imádság, Megáldás 
Csiky Lajostól. 8. Gyermek-énekkar éneke. 9. -Gyülekezeti 
éneklés, 179. dics. 10 v. Az isteni tisztelet központja volt 
Csiky Lajosnak Máté XVIII. 2—3. v. alapján a gyerme-
kek felfogásához mért jeles beszéde. Hatásosan énekelt a 
gyemekkar Mácsay Sándor énektanár vezetése alatt. A 
szép kezdetet a kollégiumi tanárkar folytatni fogja s bizo-
nyára máskor arra is gondja lesz, hogy ne egy ember 
vállaira rakja annak egész terhét, mint most tevé Csiky 
Lajossal, hanem osztozzanak rajta; egyikök imádkozzék, 
másik beszéljen s így közös erővel, minél többen ragadják 
meg a gyermeknek változatosságot kedvelő szivét és elméjét. 

Hangverseny — az egyetemért. Debrecenben 
március 22. és 23-án nagy sikerrel tartották meg az ú. n. 
egyetemi hangversenyt, melynek tiszta jövedelme 3184 ko-
rona és 40 fillér. Ebből azonban csak egyharmad rész 
illeti a tervezett egyetemet, mert osztozkodnia kell az 
Emkével és a vöröskereszt egylettel. 

Bedőlt iskola. Ér mihályfalvár ól írják, hogy a mult 
pénteken délután bedőlt az ottani népiskola, a tanítás 
alatt. A tanító a rázkódtatás pillanatában a fiúkra kiál-
tott, hogy a padok alá bújjanak s ennek köszönhető, hogy 
a gyermekek mind megmenekültek s öt gyermek csak 
könnyen sebesült meg. 

A miskolci főgimnázium új épülete. Alpár Ignácz 
fővárosi műépítész a közoktatásügyi miniszter megbízá-
sából Miskolcon járt, hogy a ref. főgimnázium épülete ré-
szére felajánlott telket megtekintse. A telek, melyen jelen-
leg a püspök laka áll, mint a kiküldött szakértő kijelentette, 
nagyon alkalmas az iskola céljaira. Az új főgimnáziumot 
tehát ezen a telken fogják felépíteni. 

GYÁSZ ROVAT. 

Décsey Lajos kir. tanácsos, nyugalmazott járásbiró, 
a kúlső-somogyi egyházmegye gondnoka, mint Lapunk 
zártakor értesülünk, hosszas szenvedés után Sárbogárdon 
jobb létre szenderült. Közéleti tevékenységét a polgári 
igazságszolgáltatás és az egyházi közigazgatás között osz-
totta meg. Egyik legrégibb tagja volt a dunamelléki gond-
noki karnak s a budapesti theologiai akadémia igazgató 
választmányának. Az egyházmegyei és egyházkerületi gyű-
léseknek szorgalmas látogatója, a debreceni és budapesti 
zsinatokon a k.-somogyi egyházmegye képviselője. A régi 
jó táblabírák egyik tipikus alakja: nyilt szivü magyar 
ember, egyházát szerető kálvinista. Boldog családi életét 
mult évben bontotta meg sokat szenvedett nejének halála, 
kivel nem sokkal azelőtt arany-lakodalmát ünnepelte. Utóbb 

maga is elbetegeskedett, az idei telet Budapesten a vörös-
kereszt kórházban töltötte, hol sokat szenvedett s egy 
kényes operációt állott ki. Baja enyhültével a Sárbogárd 
melletti körtvélyesi lakásába tért vissza, honnan e hónap 
elsején jobb hazába költözött. Béke hamvaira, áldás em-
lékére ! 

f Maksai Gyula rugonfalvi ev. ref. lelkész élete 
55-ik, egyházi szolgálata 33-ik évében, hosszas szenvedés 
után jobb létre szenderült. Özvegyet és nyolc árvát, köz-
tük hat fiút hagyott hátra. Béke az elköltözöttel; itt ma-
radt családja, kiskorú árvái pedig leljenek gyámot abban 
a. szeretetházban, melyet erdélyi egyházkerületünk munkás 
szeretete az ily elhagyatott lelkész-árvák számára ép most 
készül berendezni! 

f Asztalos Ferenc heő-papi ev. ref. lelkész, márc. 
28-án elhunyt. Az Úr kertjének hű munkása, híveinek 
gondos lelkipásztora volt, kinek hült tetemeire a család 
és az egyház tagjainak fájó könnye hull. Temetése márc. 
30-án ment végbe nagy részvéttel. Nyugodjék békében! 

f Wiedermann Károly, a pozsonyi tankerület fő-
igazgatója, március 27-én jobb létre szenderült. Kiváló 
képzettségű, humánus modorú tanférfiú volt. Nem tarto-
zott ev. egyházunkhoz, de mint a pozsonyi ev. lyceum 
kormánybiztosa és miniszteri látogatója egyházunk s tan-
ügyünk iránt mindig méltányosságot és jóindulatot tanú-
sított, kinek hirtelen halála prot. körökben is őszinte rész-
vétet keltett! Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Borsod-Mező-Keresztesen két 

napig tartott választási küzdelem után Simon János he-
vesi lelkész lett a ref. egyház lelkipásztorává; mult vasár-
nap volt az első szavazás, melyen azonban általános 
többséget senki sem nyert; hétfőn aztán a legtöbb sza-
vazatot nyert Simon János és Balázs Ignác között tartott 
szűkebb szavazáson Simon Jánost 424 szavazattal a B. 
I. 213 szavazata ellenében megválasztották. — A király 
Szendy Pál mezőtúri ev. ref. tanítónak sok évi buzgó és 
sikeres működése elismeréseül a koronás arany érdem-
keresztet adományozta. — A nemes-ócsai ev. ref. egyház 
lelkipásztorává 160 szavazattal, a Bajcsy Gyula n.-tanyi 
lelkész 90 szavazata ellenében, Gyalókay László dunán-
túli püspöki titkárt választották meg. — Csomasz István 
kissárói, ifjabb Szekeres Mihály noszlopi és Jakab Áron 
n.-piriti lelkészeket a napokban iktatták be hivatalukba. 

* A református konvent április 2-án kezdte meg 
tanácskozását a Lónyay-utcai főgimnázium nagy termében. 
Első nap a megalakulás történt, azután meg a közalap 
ügyeivel végeztek. A végrehajtó bizottság javaslatait jó-
formán minden módosítás nélkül elfogadta a konvent. Más-
nap, április 3-án a gyámintézeti alapszabályok tárgyalása 
folyt. Mindezekről jövő alkalommal részletes tudósítást 
közlünk. 



* Templom-feltörés. Nem szoktunk napi, szenzá-
ciós híreket közölni. De most kénytelenek vagyunk re-
gisztrálni azt a párját ritkító szentségtörést, melyet márc. 
27-ére virradóra Debrecenben elkövettek s a mely érthető 
felháborodást okozott az ottani nagy kálvinista közönség-
nél. Ugyanis nevezett éjjel mind a négy református temp-
lomot feltörték, s a kis templom kivételével, melyet rácsos 
ablakai védtek, s melynek csak egy ablakát zúzták be, 
valamennyibe behatoltak, több rendbeli kárt okoztak, sőt 
a Kossúth-utcai új templomban még más ocsmányságot 
is követtek el. A tettest Petrik Lajos rovott múltú iparos-
segéd személyében elfogták. 

* A magyar hírlapirodalom 1895-ben. Id. Szinnyei 
József kimutatása szerint a magyar nyelvű lapok szapo-
rodása sohasem volt oly nagy, mint 1894 elejétől 1895-ig. 
A szaporodás 1894-ben 71, 1893-ban 36, 1892-ben 23 volt. 
Magyar nyelven megjelent 1895. elején 806 lap, 1894-ben 
735. Az 1895-iki lapok közül politikai napilap 36 ( + 5), 
pol. hetilap 56 (— 2), vegyestartalmi képeslap 10 ( + 3), 
egyházi és iskolai lap 43 ( + 5), szépirodalmi és vegyestar-
talmú lap 28 ( + H ) , humorisztikus lap 9 ( + 1) szaklap 
200 (-}- 38) stb. Még feltűnőbb a szaporodás, ha vissza-
tekintünk az alkotmányos időszak kezdetére. 1867-ben 
összesen csak 80 magyar lapunk és folyóiratunk volt, 
1870-ben már 146, 1880-ban 368, 1890-ben 636, 1895-
ben 806 magyar hírlapunk és folyóiratunk. E 806 lap 
közül megjelenik a fővárosban 428, a vidéken 374 és 
külföldön (Bécs 1, Cleveland 1, New-York 2) 4. Ezen-
kívül megjelen hazánkban idegen nyelvű hirlap és folyó-
irat: német nyelven 128 (1894 elején 127); szláv nyel-
ven 44 (1894 elején 42): rumén nyelven 19 (1894 elején 
17); olasz nyelven 3 (1894 elején 3); francia nyelven 2 
(1894 elején 2); a zsidó nyelven 1 (1894 elején 1); ösz-
szesen 197; a magyarokkal együtt 1003 (1894. 192, a 
magyarokkal együtt 9272.) E szerint 913 magyarul be-
szélő egyénre esik egy magyar hirlap; 15,648 németre 
egy német; 46,545 szlávra egy szláv; 152,324 román 
ajkú egyénre egy román hirlap. 

677/95. sz. P á l y á z a t . 

A boldog emlékezetű Nagy József-féle alapítvány-
ból két évről szóló ösztöndíjra 500 — 500 frttal pályázat 
nyittatik. 

Ezen pályázatnál megkívántatik, hogy: 
1. Az illető pályázó ifjú magyar ev. ref. vallású, 

s a felsőbb tudományokat a debreceni főiskolában vé-
gezte légyen. 

2. Kitűzött pályájának a lelkészinek vagy tanárinak 
kell lenni. 

3. Szükséges, hogy a bölcsészeti, s hittani tudomá-
nyokon kívül a latin nyelvben annyira jártas legyen, hogy 
a római klasszikus írókat jól értse; mit hogy jól ért, 
úgy azt, hogy a görög nyelvtanból kitűnő osztályzata 
van, érettségi bizonyítványával igazolni kell. 

4. Megkívántatik pályázótól, hogy az élő nyelvek 

közül a német nyelvet teljesen értse, s egész folyékony-
sággal beszélje; a francia nyelvből is bírjon oly előké-
születtel, hogy a könyveket jól értse. Ez utóbbiakra nézve 
is elengedhetlen szabályúl tűzetvén ki, hogy ezek is ille-
tékes és tekintetbe vehető bizonyítványokkal igazoltas-
sanak. 

Jelenleg két évről adatván ki az ösztöndíj, két pá-
lyázó fog ösztöndíjban részesülni. 

A felszerelt, másként figyelmen kívül hagyandó pá-
lyázati kérvények folyó évi május 5-ig főt. Kiss Áron 
püspök és alapítványi egyik elnök úrhoz lesznek beter-
jesztendok. 

Debrecen, 1895. március 28-án. 
Tóth Sámuel, 

biz jegyző. 

Pályázat theol. akadémiai tanszékekre. 
1046/1895. sz. 

Az 1895-ik év folyamán tartandó rendkívüli egyház-
kerületi közgyűlésen választás útján a nagyenyedi ev. ref. 
Betlilen-kollegium theol. akadémiáján elhalálozások folytán 
megüresedett hét rendes tanári tanszék fog betöltetni. 

E tanszékek egyikével az 0-, másikával az Újszö-
vetségi exegetikai, esetleg a történelmi és rokon tudomá-
nyok tanítási kötelezettsége jár a konventi tantervben meg-
szabott heti maximális óraszámmal. 

E tanszékek mindenike után járó javadalom évi 
1650 frt készpénz; 50 frt ötödéves pótlék, természetbeli 
lakás vagy 300 frt lakbér és esetleg veteményes kertrész. 

Az alkalmazandóknak az egyházkerületi közgyűlés 
jóváhagyása esetében a kollégium minden lehető esetre 
(végkielégítés, nyugdíj, özvegyek és árvák ellátása stb.) 
szorosan ugyanolyan kötelezettségek ellenében ugyanolyan 
jogokat biztosít, milyenek az állami, illetőleg más nyilvános 
tanintézetek tanáraira nézve az 1885. évi XI. és az 1894. 
évi XXVII. országos t.-cikkekben vannak megállapítva. 

Az állomás 1895. szept. 1-én foglalandó el. 
A pályázni óhajtók életkorukról, vallásukról, képe-

sítettségükről, eddigi alkalmaztatásukról és irodalmi mű-
ködésükről szóló bizonyítványokkal felszerelt folyamod-
ványaikat az erdélyi ev. ref. egyházkerület püspökéhez az 
1895. évi május hó l-ig nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsából. 
Kolozsvárit, 1865. március 24-én. 

Dr. Kolozsvári Sándor, Parádi Kálmán, 
elnökhelyettes. 1 — 2 tanügyi előadó. 

A k i a d ó h i v a t a l ü z e n e t e . A ^Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap« évnegyedes előfizetőit tisz-
telettel felkérjük, hogy előfizetésüket megújítani, 
illetőleg a jövő évnegyedi előfizetési díjat bekül-
deni szíveskedjenek. A kik erre nézve nem nyilat-
koznak, azoknak a lapot tovább nem küldjük. 

A „Prot. Egyh• és Isk. Lap" 
kiadóhivatala. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Saierkesztftsíg: 

IX. kor illet, l'ipa-utca íiS. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadd-liivatal : 
Hornyán s»ky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

A G a l g o t h a . 
Szemére a halál hogy fátyolt eresztett , 
Csodák vették körül a gyilkos ke re sz t e t : 
Sötét éj t akar ta el a nap sugárit , 
S a földszintig hasadt a szent templom-kárpit . 

Földindulása lett mind az egész földön, 
Megnyíltak a sírok, a koporsó-börtön, 
Démonok repültek, csontvázak suhantak, 
Innepet ültek a pokoli hatalmak. 

A Galgotha orma tűzszikrákat ontott, 
Hamuvá perzselve minden kicsi l ombo t ; 
Csak egy arasznyi hely marad t tisztán, épen : 
Mária ült ot tan könnye tengerében. 

Raj ta kívül senki, semmi meg nem á l lha t : 
Ember elmenekült , futott a vadá l la t ; 
Az Isten-kisórtés bűnös átka űzte, 
Örök kárhozatra , a gyehenna-tűzbe. 

Ekkor sötét fátylát a felhő szótvonta, 
S glóriában égett a gyászos Galgotha ; 
Két sugár egyesűit, örök éltet vive : 
Fenn az Isten szeme, lenn az anya szive ! 

Szász Gerő. 

E l s ő t a n u. 
Nem fórt meg az Isten fényes templomokban, 
Pogány világ látta ezeket romokban. 
Es bezárni hitték keskeny koporsóba . . . 
Ugyan ki mozdítná el a követ ró l a? 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ííra : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : U fr'. 

Jígyes szám áru HO kr. 

Magdaléna ott áll könyfátyolos szemmel. 
A sír üres, óh ja j ! hová lett a Mester? 
»Mária !« — zeng a szó s hivő szeme látja, 
»Mester!« — önfeledten, boldogan kiáltja. 

Szerető női szív! meghajlom előtted. 
Az Isten te ér ted járta meg a földet. 
Ilivö női lélek! Adj te nekem szárnyat, 
Hogy szemeddel lássam, azt a ki föltámadt. 

Hegedűs István. 

H ú s v é t k o r . 

Sírhalmok, virágozzatok, 
Szellők, halkkal suhogjatok ! 
Virágillat, szóisuttogás 
Hirdesse : van fe l támadás ! 

Verí tékgyöngy^k, hulljatok, 
Gyászos szivek, zokogjatok ! 
Verí tékgyöngy s könnyhul la tás 
Ragyogja : van fel támadás ! 

Mennynek virága, clrága hit. 
Vidítsd fel éltünk ú t j a i t ; 
Biztass szelíden, súgd nekünk : 
Az éj után lesz reggelünk ! 

Lesz reggelünk, új nappalunk, 
Kik szeretünk, meg nem halunk, 
Erős az igaz szeretet, 
Győz mincl sír, mind halál felett. 

Sírhalmok, virágozzatok, 
Bánatos szivek, bízzatok : 
Lesz reggelünk, új nappalunk — 
Húsvét zengi : fe l támadunk ! 

Sántha Károly. 
29 

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 . 



Kegyelem és békesség az Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól. 

A megfesz í t e t t ós f e l t ámado t t Kr i sz tu s evan-
gé l i umá t p réd iká ln i k ü l d j ü k ki k ö v e t ü n k e t a 
közelgő ü n n e p e k r e . 

Hogy h i r d e s s e Nagypénteken a megfesz í t e t t 
Kr isz tus t , ki lőn m i n é k ü n k igazságunkká , böl-
c se s ségünkké , s z e n t s é g ü n k k é és v á l t s á g u n k k á . 
Hogy fe lmutassa a ke re sz t en e lvérze t t Üdvözí tő-
ben az Atya ö rök i r ga lmasságá t , melylyel úgy 
sze re t t e a világot, hogy az ő egyszülö t t fiát a d t a 
é re t te , hogy a ki b e n n e hiszen, el ne veszszen , 
h a n e m örök é le te t vegyen. Hogy fe l tün te s se az 
Is ten b á r á n y á b a n azt a megvá l tó sze re te t e t , mely-
lyel mi nem a r a n y o n és ezüs tön , h a n e m a Meg-
vál tó d r á g a vé re hu l l á sáva l bűn tő l ós k á r h o z a t t ó l 
m e g v á l t a t t u n k . 

Aztán, hogy h i r d e s s e Húsvétban a f e l t ámado t t 
Kr i sz tus t , ki h a t a l m a s e rők . j e lek és c soda té t e l ek 
á l ta l va lóban Isten f i ának b izonyul t ; ki dicső fel-
t á m a d á s á v a l meggyőz te a b ű n t és a ha lá l t ; k inek 
is teni é le téből ós e re jébő l ö rök élet vize és üdvös-
ség f o r r á s a f a k a d a b e n n e h ivők s zámára . Hogy 
t egyen b izonyságot a r ró l , hogy h a a Kr i sz tu s fel 
n e m t ámado t t , h i ábava ló a mi p r é d i k á l á s u n k és 
h i ábava ló a ti h i te tek . 

E n n e k a n a g y p é n t e k i és húsvé t i evangé l ium-
nak a h i r d e t é s é r e bocsá t j uk ki t a n í t v á n y u n k a t , 
b u d a p e s t i theologia i a k a d é m i á n k növendéké t , bi-
za lommal a j án lva őt ós papneve lő i n t é z e t ü n k e t 
kedves h i t fe le ink m u n k á s s z e r e t e t é b e . 

A kegye l em I s t enének á ldásá t ké rve , bo ldog 
ü n n e p l é s k ívánása mel le t t v a g y u n k a k e r e s z t y é n 
gyü lekeze t ek p á s z t o r a i n a k és t ag ja inak 

Budapes t , 1895. ápr i l i s 8-án. 
Tes tvé re i az Ú r b a n a theologia i a k a d é m i a 

t a n á r a i s k ü l ö n ö s e n a n n a k igazgató ja 
Szöts Farkas. 

A horvát-szlavónországi prot, egyházak 
kérdéséhez. 

Vili. 
Az új-pazuai indítvány 1891-ben, — annak fogadtatása a horvát 
egyházak által. — A bács-szerémi esperes tájékoztató pontjaira 

érkezett válaszok 1893-ban. 

Az élet napi bajaival küzködő és egyházi főhatósá-
guktól teljesen elfelejtett horvát-szlavón ev. lelkészek, annyi 
eredménytelen kérés után, végre arra határozták el mago-

kat, hogy a Budapesten ülésező ev. zsinathoz fordulnak 
segítségért. Azt hitték, hogy az a törvényhozó testület, 
mely százados mulasztások pótlására van hivatva, az ő 
állapotukon is segíteni fog. 

A kezdeményezés Uj-Pazuáról indult ki. Az ottani 
ev. lelkész Kruttschnitt Antal, 1891. okt. 18-án tartott 
presbyteri gyűlésen azt indítványozta: hivassanak fel a 
Horvát-Szlavónországban levő összes ev. egyházak, hogy 
a budapesti ev. zsinattól egy önálló autonorn ev. szupe-
rintendentia alakítását kérelmezzék. Ezen önálló szuperin-
tendentia — úgymond — kiegészítő részét képezné a 
Szent István koronája alatt levő ág. hitv. evang. egyház-
nak; s mint ilyen képviseltetné magát a magyarhoni ev. 
egyetemes gyűlésen. De ezen csak oly ügyek tárgyalásá-
ban venne részt, melyek a Szt. István koronája alatt levő 
összes egyházat közösen érdeklik: a kerület saját helyi 
érdekeit maga intézné. 

Ezen horvát-szlavón egyházkerület a magyarhoni, 
illetve a Szt. István koronája alatt levő evang. egyház 
összes alapjaiban és alapítványaiban részesíttetnék. Pénz-
ügyi tárgyalások tekintetében ezen egyházkerület érint-
kezésbe tenné magát azon magyarhoni evang. egyház-
kerületekkel, melyekhez a horvát-szlavónországi gyüleke-
zetek jelenleg tartoznak. 

Ezen egyházkerület a Horvát-Szlavónországban érvé-
nyes törvények alapján alkottassék meg. Megalakulása 
után pedig anyagi fentartása céljából a horvát kormány-
hoz fog állami segélyért folyamodni, hogy a culturalis 
állami alapokból arányosan részesíttessék. Egyelőre két 
esperességből állana: nyugoti és keleti esperességből. 

Az új-pazuai egyház elhatározta, hogy ezen javaslata 
valamennyi horvát-szlavónországbeli evangelikus egyházzal 
közöltessék s azok annak pártolására, s arról szóló jegyző-
könyvi kivonataiknak beküldésére szólíttassanak fel. 

Azon esetben, ha ezen eszme a gyülekezetek által 
pártoltatnék, intéztessék egy memorandum a Budapesten 
összeült evang. zsinathoz, melyben a Horvát-Szlavónorszá-
gokban alakítandó evang. egyházkerület szükséges voltának 
indokolása foglaltatnék, s az egész javaslat helybenhagyása 
kéretnék. Ugyanezen memorandum tudomásul közlendő a 
horvát-szlavón tartományi kormánynyal is. Ennek párto-
lására is felhivandók az összes horvát-szlavón evangelikus 
egyházközségek. 1 

Azonban az illető gyülekezetek nem igen lelkesedtek 
az új-pazuai javaslat mellett. Féltek attól, hogy ha ezen 
tervezett új egyházkerület kiegészítő részét képezné a 
magyarhoni ev. egyetemes egyháznak, ebből csak össze-
ütközések keletkeznének a magyar és horvát hatóságok 
között. 

E tekintetben érdekes dr. Suleknek a felfogása, a 
ki határozottan perhorreskálja az új-pazuai javaslatokat. 
Hangsúlyozza azt a közjogi viszonyt, melyben Magyar-
ország 1868 óta Horvát-Szlavón- és Dalmátországokkal 
áll, s mely szerint az egyházi és iskolai ügyek ez utóbbi 

1 Új-pazuai ev. egyház jegyzőkönyve 1891. okt. 19-ről. 



tartományoknak autonomikus hatásköréhez tartoznak. Nem 
tartja lehetségesnek, hogy ezen közjogi viszonynál fogva 
a horvát szlavón ev. egyház »kiegészitő része* legyen a 
magyarhoni ev. egyháznak; mert ezen esetben el kellene 
ismernie azon politikai hatóságot is, mely alatt azon egy-
ház áll; el kellene ismernie a magyar kultuszminisztériu-
mot. Ez pedig a horvát kultuszminisztérium elleni lázadás 
lenne. Az 1868-iki törvény 59. §-a Horvátországot oly 
politikai nemzetnek ismeri el. mely külön territóriummal 
bír, tehát furcsának találja a javaslat azon kitételét, hogy 
a horvát egyházkerület alakítása a magyar zsinatnak 
»helybenhagyás*, a horvát kormánynak pedig »tudomás-
vétel« végett adassék be, mintha az, ez utóbbinak bele-
egyezése nélkül is megtörténhetnék. Felveti a kérdést: 
mi előnyök származhatnának annak megvalósulása esetén, 
a horvát-szlavón ev. egyházakra nézve ? 

Mi — úgymond — jelenleg teljes autonomiát élve-
zünk ; ha pedig részt veszünk a budapesti egyetemes gyű-
lésen és zsinaton, ott majorizáltatjuk magunkat és nagy 
kérdés, hogy mivel ott a magyar nyelv a hivatalos nyelv, 

.vájjon általában részt vehetnénk-e az ottani tanácskozá-
sokban? Mert ha valamelyikünk tud is magyarul, abból 
még nem következik, hogy a választásoknál nem fog 
mellőztetni. Lám ott a tótok hogyan küzdenek saját egy-
házkerületük autonómiájáért; és mi feladjuk a magunk 
önkormányzati jogát egy fantómért ? Ha a zsinat valami 
jót határoz, azt misajá t autonomiánk megrövidítése nélkül 
is elfogadhatjuk. Várjuk be az eredményt. 

Az alapok és alapítványokban való részesítés remé-
nyében nem osztozik. 

Az új-pazuai javaslat hiába mondja, hogy önálló 
autonóm egyházkerületet akar, mihelvest azt a magyar 
ev. egyetemes egyház ^kiegészítő részének« mondja. Ezt 
Sulek ellenmondásnak, absurdumnak jelenti ki; s egyúttal 
a feletti aggodalmát fejezi ki, hogy ez irányban teendő 
minden lépés csak felháborodást fog előidézni. Horvát-
országban az evangelikus egyház, mint olyan ellen, mely 
a horvát hatóságok jogait nem respektálja.1 

Hasonló értelemben nyilatkozott a zágrábi egyesült 
ref. és ev. gyülekezet is. A javaslatot, mint az 1868. 
XXX. t.-c. 48. §-ával ellenkezőt, kivihetetlennek jelenti ki, 
mivel — úgymond —- a Horvát-Szlavónországokban ala-
kítandó egyházkerület nem lehet kiegészítő része egy más 
ország egyházának. Ez »téves út«, melyre nem léphet. De 
a célt, hogy t. i. a Horvát-Szlavónországokban létező 
ágostai és helvét hitvallású evangélikusok külön egyház-
kerületté szervezkedjenek, helyesnek és kívánatosnak tartja. 
Ezen szervezkedésnek azonban egyedüli alapjául és irány-
adó szabályzatául az 1859-iki szept. 1. kiadott császári 
pátenst és az 1868-iki I. (XXX.) kiegyezési törvényt fogadja 
el, melynek 48. §-ába Horvát-Szlavónországok részére az 
egyházi és iskolai ügyekre nézve, teljes autonómia és 

1 Gutachten über die Beschlüsse der ev. Gemeinde A. C. zu 
Neu-Pazua vom 18 Okt. 1891. von Dr. B. Öulek. 

önállóság biztosíttatik úgy a törvényhozás mint a végre-
hajtás tekintetében. 

Ezen jogalapon kell a horvát-szlavónországi evang. 
gyülekezeteknek szervezkedniök hitelveik és a presbyteri-
synodalis egyházalkotmány alapelvei szerint és pedig mint 
minden más evang. egyház egy etemtől jogilag független, 
teljesen »autonom és önálló horvát-szlavónországi ágostai 
és helv. hitvallású evang. egyház.« 1 

Az antunováci egyház »mélyen érezvén szükségét 
a Horvát-Szlavónországban szétszórt ev. hitsorsosok ren-
dezetlen viszonyainak, bizonytalan jogi állapotának tisz-
tázását és rendezését, teljesen méltányolta az új-pazuai 
egyház kezdeményezését és magáévá teszi az egy önálló 
horvát-szlavón szuperintendencia létesítésére vonatkozó 
indítványt, mely szerint az a »magvarhoni« egyetemes ev. 
egyház szerves és kiegészítő részét képezné; de kiköti, 
hogy a létesítés módozataira nézve észrevételeit meg-
tehesse. Sajnálatát fejezi ki a felett, hogy a testvér ref. 
egyházak be nem vonattak a mozgalomba.« 

Bingula, tekintve, hogy a kétféle törvény alatti álla-
pot nem felel meg az ev. egyház érdekeinek, örömmel 
fogadja a javaslatot, azon hozzátétellel, hogy ha a zsinat 
nem akarná őket önkényt elbocsátani, feltartják magoknak 
a jogot, hogy a magyarhoni ev, egyházegyetemmel kö-
zösen szerzett alapítványokban részesüljenek. 

Eszéknek aggodalmai vannak. Ellenmondást lát az 
indítványban és nem vár a tanácskozástól semmi jót; 
azért nem is járul hozzá. 

Szurcsin azonban melegen pártolja, mivel ez által 
a horvát-szlavón egyházak olyan viszonyba lépnének a 
magyarhoniakkal, mint a minőben van most Horvátor-
szág Magyarországgal. 

Beska szintén csatlakozik; ellenben Neudorf a leg-
határozottabban ellenzi az egész mozgalmat. Nem akar 
elszakadni Magyarországtól; mert az a tervezett paten-
tális szuperintendencia nem lenne kiegészítő része a ma-
gyarhoni egyháznak, hanem lenne egy beteg tagja, melyet 
a katholicismus éles kése könnyen fog elvághatni az 
egészséges testről. Maradni akar az, a mi volt: csekély, 
de egészséges tagja a magyarhoni egyház egészséges orga-
nismusának. 

A bács-szerémi főesperes 1893. év elején tájékozást 
akarván magának szerezni a horvát-szlavón ev. lelkészek 
nézeteiről és állapotáról, hivatalos felhívást intézett hozzájok. 
adnának neki tüzetes választ a következő kérdésekre: 

1. Egyházunk javára és üdvére mikép lehetne a 
horvát-szlavón egyházi viszonyokat legmegfelelőbben ren-
dezni ? 

2. Mely nehézségekkel kell az egyházaknak a gya-
korlatban küzdeniök? 

3. Vájjon az illető területen lévő egyházközségek 
képezhetnek-e külön önálló egészet? avagy csatlakozhat-
nak-e más egyházi fenhatóság alá? 

Ezen kérdésekre felette érdekes, habár nem elég ki-

1 Jegyzőkönyv 1891. november 3-ról. 



merítő válaszok érkeztek hozzá. Az elsőre nézve meg-
lehetősen eltérő véleményben voltak a lelkészek. Mert míg 
a neudorfi lelkész erre egyáltalában nem is reflektál, addig 
az ó-pazuai lelkész határozottan egy külön horvát-szlavón 
tartományi ev. egyházat kiván rendeztetni. A míg ez meg 
nem történik, addig az ev. egyház örökös ingadozásnak 
lesz kitéve; sem törvényszerű fennállása, sem belső ren-
dezése nincs biztosítva. A rendezést egyetértésben kivánja 
megtenni az ország kormányával, az evang. egyház szelle-
mében és összhangban a népnek érdekeivel. Legközelebb 
áll hozzá az új-pazuai lelkész nézete, mely szerint a je-
lenlegi állapot minden tekintetben tűrhetetlen lévén, oda 
kell törekedni, hogy egyházi főhatóságunk lépne sürgősen 
érintkezésbe a horvát kormánynyal, s e kettőnek egyet-
értése alapján alkottatnék egy önálló horvát-szlavón ev. 
püspökség 15,000 frtnyi évi állami segéWlyel. A püspök-
ség legyen az anyaországi egyházzal kapcsolatban, de 
belügyeiben független. A lelkész óhajtaná, hogy a mi egyházi 
főhatóságunk követelje, miszerint a horvát országgyűlésen 
a protestánsok ügye törvényileg rendeztessék és az eddigi 
megszorító törvények hatályon kívül helyeztessenek. 

Hasonló nézetben volt az antunováci lelkész is, a 
kinek hatásköre sok missziói pontra kiterjedt. Legrész-
letesebben és leggyakorlatibb módon kívánta rendezni az 
egyházat a rasztováci lelkész. Ő ugyanis azt mondja, hogy 
»híveink egyházi viszonyait úgy lehetne legcélszerűbben 
rendezni, ha az itteni egyházak a szükséghez képest egy 
vagy két egyházmegyévé alakulnának és ezek egy magyar-
országi kerülethez csatoltatnának. Ezt azért tartja cél-
szerűnek. mert ez által egyházaink és azok tisztviselői a 
Magyarországon levő egyházi alapok élvezéséből kizárva 
nem lennének, másrészt pedig köztük élő vezérférfiakat 
nyernénk, kik az itteni viszonyokat és törvényeket ismerve, 
könnyebben és a törvénynek megfelelőbben tudnák egy-
házi ügyeinket vezetni és rendezni. Ha azonban a horvát 
kormány, melynek beleegyezését ügyeink rendezésénél min-
den körülmények között előbb ki kell nyernünk, az általam 
célszerűnek vélt módon ügyeink rendezését ellenezné és 
ez ügyben autonom jogaira támaszkodva azt követelné, 
hogy egy önálló horvát-szlavón egyházzá alakuljunk, akkor 
a mellett is vagyok, hogy — ha áldozatok árán is — 
külön álló szuperintendenciát alapítsunk, mert napról-napra 
jobban meggyőződöm arról, hogy mostani helyzetünk tart-
hatatlan és ha életképességre vergődni akarunk, egyházi 
viszonyainkat bármily módon, de rendeznünk kell*. 

A második kérdésre, mely a mindennapi küzdel-
mekre vonatkozik, szintén felette tanulságos válaszok ér-
keztek. 

A neudorfi lelkész csak két olyan esetet hoz fel, 
mely a kath. lelkészek erőszakosságát bizonyítja. Az egyik 
abból állott, hogy a kath. lelkész megtagadta egy vegyes 
házaspártól a törvényszerű kétszeri kihirdetést és mint-
hogy az ev. lelkész a tanuk által kiállított bizonyítvány 
alapján megeskette őket, azért ellene a diakovári püspök-
nél és az által a politikai hatóságnál feljelentés történt. 
Szerencse, hogy az akkori zágrábi cs. kir. parancsnok 

(1871-ben) felmentette a vádlottat. A másik hasonló eset 
azzal ért véget, hogy a kath. menyasszony evang. hitre 
tért. A gyermekek nevelésére nézve azelőtt a szülők aka-
rata döntött, most az 1791: XXVI. t.-c. alkalmaztatik 
ellenök. 

A többi lelkészek azonban kötetekre menő pana-
szokat emlegetnek. Az ev. lelkész hivatalos működésében 
lépten-nyomon kellemetlenségekkel találkozik: >törvények 
és szabályok hiányában e működés meddő erőlködés; a 
kath. egyház türelmetlensége, páratlan gyűlölete, a poli-
tikai hatóságok rosszakarata és lanvhasága és végre 
saját magunk szegénysége és össze nem tartása tűrhetet-
lenné teszi ez állapotot*. Sok helyen a gyermekek semmi-
féle vallási oktatásban nem részesülnek. A politikai ható-
ságok néha és néhol respektálják az ev. autonomiát; de 
sok helyen a legnagyobb önkényt követik el; elmozdítják 
a tanítókat; megsemmisítik a papválasztásokat, és ren-
desen az 1859-iki pátensre hivatkoznak. 

A harmadik kérdésre is hasonlóan elszomorító vála-
szok érkeztek, a mennyiben kevés egyház képez önálló 
hitközséget. A legnagyobb része szórvány, mely szellemi, 
anyagi és erkölcsi támogatásra van utalva. E tekintetben 
az antunováci lelkésznek adatai különös figyelemre méltók. 
Az ő háromnyelvű gyülekezetéhez nem kevesebb, mint 
80 szórvány tartozik 12 missziói körrel és számtalan 
községgel. Pozsega vármegyében és Belovármegye azon 
részében, melyet a pozsegai invasió lepett el, annyi az 
elszórt evang. vallású hivő, hogy számuk bátran 8000-re 
tehető. Piasztovácnak hat népes szórványa van, melyek 
szintén nem hozhatók össze. Ha egy kis rendezés, gond 
és pénz volna, Pozsegán, Franjevácon, Kapitanovopolján, 
Kutinán, Nagy- és Kis-Battájban csakhamar önálló gyüle-
kezetek képződnének. így minden parlagon hever. Ez az 
ügy hangosan követel segítséget, s mindenekelőtt törvé-
nyes rendezést. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

S z ö v e t k e z z ü n k . 
Budapest, március hó végén. 

Az a maroknyi protestáns elem, mely francia földön 
él, látva a modern politikai és közgazdasági tanok pusztító 
hatását, látva, hogy ezeknek hatása alatt miként lesz 
napról-napra üres szóvá az egyenlőség, miként válnak 
szét a nemzetnek egyes osztályai, elhatározta, hogy a 
maga részéről, a mit tehet, meg fogja tenni ezen bajok, 
a terjedő bűnök, a fokozódó vallástalansággal szemben. 
Ligává egyesült, melynek feladata, a társadalmi kérdéseket 
tanulmányozva, a javítás útját egyengetni. 

>Egy mindnyájolcért, mindnyája egyért* jelszó alatt 
indul meg a küzdelem a konstatált bajok, a mindinkább 
kiáltóbbá váló visszaélések elsimítására. Ennek a mozga-
lomnak egyik célja a szövetkezés előmozdítása, mert ez 
az intézmény, anyagi eszközökkel nem csupán az anyagi 
jólétet, hanem az erkölcsi emelkedést is fokozza. Példát 
vesznek az angoloktól, a puritán skótoktól és mindazon 
lelkes egyénektől, a kik egy fél század óta a világ külön-
böző országaiban e téren működnek és az eszme diadalát 
igyekeznek előmozdítani. A protestantizmus belelép az 



életbe, hogy irányítsa azt a maga felfogása és meggyő-
ződése szerint a jobb jövő felé. E téren mi sem maradtunk 
el egészen és törekvéseink már is felkölték a jobbak 
figyelmét, a megkezdett mozgalom az ország távol részei-
ben csaknem egyszerre arat sikert és gyújtja fel a szive-
ket. Erdélyben Gidofalvy István, a görgényi egyházmegye 
gondnoka áll a mozgalom élén. Igyekszik a protestáns 
papokat megnyerni annak az eszmének, a melyért ő maga 
annyit és annyi sikerrel dolgozott. Eleinte nehezen megy 
a dolog, nem akarnak hajolni a szóra, látni akarják az 
eredményeket. Az eredmények megteremnek; a közönyös-
ség jege felolvad és Erdélynek minden részében alakulnak 
újabb és újabb szövetkezetek. A központi intézet hivatal-
nokai alig győzik végezni az alakításokat. Magyarországon 
is kezd az akció terére lépni a protestáns papság, de 
nem mint egy egész. Elszórva egyes lelkesebb papok és 
egyházi férfiak sorakoznak a zászló alá 

Reméljük, nem sokára máskép lesz, de legyen is, 
mert szükség van arra, hogy népünket a hitel-, később 
a fogyasztási szövetkezetek segélyével kiragadjuk az uzsora 
karmai közül; hogy teremtsünk helyeket, a hová filléreiket 
berakhassák és honnan szükség esetén kaphatnak pénzt 
is a nélkül, hogy a kölcsön kamatai agyonnyomnák őket. 
A szövetkezetek a keresztyénség iskolái, mert nem dol-
goznak magas kamatra, a haszon, melyet elérni óhajtanak 
és jó vezetés mellett el is érnek, inkább erkölcsi és poli-
tikai »Megmenteni a parasztokat és a kisiparost«, ez a 
jelszavunk. Nagy a feladat, fogják mondani, csekélyek az 
erők. Igaz, csekélyek addig, a míg egész szívvel nem állunk 
munkához, de hogy eredményeket lehet elérni, azt mu-
tatja az eddigi siker. A Budapesten székelő központi szö-
vetkezet kötelékébe már ma is, mintegy 300, az ország 
minden részében elszánt községi szövetkezet tartozik, ezek 
tagjainak száma 35 — 40 ezer! Vájjon látott-e ilyet Magyar-
ország ? 

Mindez nem is egészen egy évtized munkájának 
eredménye, pedig a kezdeményezőket gátolták a kezdet 
nehézségei, a melyekkel ezután nem kell küzdeni többé. 
Ez az intézmény a papok kezébe adja az eszközt, hogy 
híveiket megmentsék az anyagi elbukástól, hogy biztosít-
sák számukra a jobb jövőt aránylag csekély munkával 
és nem nagy fáradsággal. Talán akadnak, a kik e sorokat 
olvasva, hajlandók lesznek hozzánk csatlakozni. Nyerni 
fogunk általuk, de talán még többet ők; nyerni fog 
az egyház és maga az ország. Elveszszük a szocializmus 
mérgét, teremtünk békés és nyugodt polgárokat, a kik 
több bizalommal tekintenek az egyház szolgái és az úri 
rend felé, mert tudják róluk, hogy érdekükben nemcsak 
beszélni tudnak, hanem cselekszenek is. Nem akarjuk sza-
porítani a szót, a ki felvilágosítást óhajt ez ügyben és 
ismerni akarja a részleteket is, az forduljon hozzánk. 
Egyelőre csakis a fennebbieket akartuk közölni. 

Mindenek előtt fel fog merülni a kérdés, hogy mi 
tulajdonképen az egész dolognak a haszna. Erre nézve 
álljon itt a következő felelet: 

A haszon abban áll, hogy a szövetkezés a kisgaz-
dákat és iparosokat takarékosságra szoktatja, módot nyújt 
nekik, hogy ha valóban szükségük van reá, könnyű szer-
rel juthassanak olcsóbb pénzhez és megtakarítsák a sok 
járás-kelést E célból a Hazai Szövetkezetek Központi 
intézetének (Budapest, Egyetem-utca 2.) célja az, hogy 
lehetőleg minden községben alakuljon ily hitelszövetkezet. 
Ezen intézetet a Pestmegyei Hitelszövetkezet és az Első 
Hazai Takarékpénztár együttesen alapították; élén gróf 
Károlyi Sándor, gróf Batthyány Géza, Hajós József orsz. 
képviselő, György Endre, e kiváló publicista, Hevesi Ödön, 
Gullner Gyula orsz. képviselő stb. állanak. 

Ez a központi intézet szívesen ád útbaigazítást, ki-
küldi tisztviselőjét a megalakuláshoz, ad kölcsönt és ellen-
őrzi a szövetkezetek működését. 

A megalakításnál a következő eljárás követendő: 
Meg kell nyerni a falu tekintélyesebb embereit az 

eszmének s erről akár a központi intézetet, akár a Szö-
vetkezés szerkesztőjét (Budapest, üllői-út 25.) értesíteni 
azzal, hogy küldjenek egy alapszabály-mintát. Ezt a mintát 
azután barátságos eszmecserében kell letárgyalni, különös 
figyelmet fordítva arra, hogy mily mérvű legyen a fele-
lősség és miként történjenek a befizetések. 

A közgyűlés előtt azokkal, a kik a szövetkezetbe 
be akarnak lépni, a tagsági törzskönyv aláírandó. Ennek 
mintáját Dona Döménél (Budapest, Mária Valéria-utca) 
lehet megszerezni. 

Ha idáig akadálytalanul fejlődtek a dolgok és csak-
ugyan komoly a szándék, akkor értesíteni kell a köz-
ponti intézetet és kérni, hogy tisztviselőjét a közgyűlésre 
küldje ki. A közgyűlés napja legalább egy héttel előbb 
közzéteendő s az érdeklődők személyesen is meghívandók. 

Ennyi az, mit előzetesen tenni kell. 
A többit a dologban már járatos tisztviselők fogják 

végezni. Ha komoly a szándék s ha van néhány jóravaló 
értelmes ember, ki a dolog iránt érdeklődik, ilven igazán 
csekély fáradsággal nagy eredményeket lehet elérni. Meg 
lehet tisztítani a falut az uzsorásoktól és biztosítani a 
törekvő emberek számára a boldogulást. Enyhíteni a nyo-
mort és apasztani az elesettek számát. 

E nemes cél iránti buzgalom vezeti gróf Károlyi 
Sándort és társait e hazafias vállalkozásban. Illő, hogy 
az ország minden részéből csatlakozzanak hozzájuk azok. 
a kik nemcsak beszélni, hanem tenni is tudnak a haza 
és a nemzet érdekében. 

Bernát István. 

T Á R C A . 

Beszéd az országos gyámintézet ügyében. 
Elmondatott a konvent április 3-iki ülésében. 

Az első zsinat időszaka óta minden három évre esik 
egy gyámintézeti javaslat, mindegyik eltemette elődjét és 
én szivemből örülnék, ha ezt a javaslatot is egy hatodik, 
s elődeinél szerencsésebb temetné el. 

Én az előzőkben sokkal inkább megtudtam volna 
nyugodni, mint a két utóbbiban, sőt az utolsóelőttiben is 
inkább, mint e legutolsóban de sietek hozzátenni, hogy 
ez utolsónak célszerűtlenebb voltát nem a bizottság fel-
fogásában, hanem azokban az instructiókban és restric-
tiókban keresem, a melyekben mozognia kellett, de mo-
zognia szinte lehetetlen volt. 

A zsinat elrendelte, hogy három év alatt gondos-
kodjék a konvent a gyámintézet létesítéséről. A vonatkozó 
alapszabály-tervezet átalakításával pedig újólag ugyanazon 
bizottság bízatott meg, a melynek én is egyik tagja, de 
külön véleményen levő solitarius tagja vagyok, a ki midőn 
eltérő véleményemet ezúttal csak jelzem, s egyszersmind 
kijelentem, hogy a most átalakítva bemutatott tervjavas-
latot nem fogadhatom el, egyúttal, megbízás nélkül bár, 
de mégis saját indokolásom örve alatt védelmére szólok 
az általam el nem fogadott bizottsági javaslatnak: miért 
került az ily elfogadhatatlan alakban újra a konvent elé. 

A bizottságnak feladata lett volna felkeresni mind 
azt a forrást, mely ezen egyetemes gyámintézet gyűjtő 



medrébe összefolyhatna, de a helyett, hogy ezeket a for-
rásokat vizsgálhatta volna, lejtméréseit a csatornázásra 
megtehette volna, jó eleve megtörtént minden oldalról a 
figyelmeztetés, óvás, tiltakozás, hogy a létező forrásokra 
ne is gondoljon, hanem keresgéljen másfelé, akár a Mózes 
botjával akár ama francia abbé vesszejével, a kinek neve 
nem jut már most eszembe. 

A legelső restrictió magától a konventtől jött, a) a 
konvent rendelkezése alatt álló államsegély összeg ezen 
célra fel nem használható és hogy e miatt se az országos 
közalap egyéb céljai, sem pedig a hajónkat 15 év óta 
kísérő tengeri kígyója, vagy ha úgy tetszik cápája az 
egyetemes nyugdíjintézetnek rövidséget ne szenvedjenek és 
ezzel kapcsolatban egy positiv instructió, mely szerint min-
den lelkész kötelezett tagja tartozik lenni a gyámintézet-
nek. Ez más szóval azt teszi, itt van 57.000 frt, vagyis 
évi 2600 frt jövedelem, szerezzetek még hozzá mintegy 
másfél millió tőkét, vagyis 80—90—100.000 frt évenkénti 
bevételt, mert egy ilyen országos egyház hasonló célú 
intézete legalább is ennyit követel; 

b) másik restrictió történt az egyházmegyék részé-
ről. Ott is vannak bővizű források, de a pásztorok ott 
se engedik, hogy az Eliézerek meregessenek tevéik számára, 
s mint a konvent az államsegélyre, úgy az egyházmegyék 
a saját gyámpénztáraik megóvása tekintetéből már régeb-
ben kinyilatkoztatták, hogy az egyházmegyei gyáminté-
zetek vagyona ezen célra be nem vonható, fel nem hasz-
nálható. Micsoda jogaik vannak az egyházmegyéknek, 
micsoda minden közeledést kizáró joguk van a maguk 
gyámpénztáraikhoz, nem fejtegetem: csak a tényt konsta-
tálom, .hogy a preventív óvástól maga a konvent is visz-
szarettent; miként lett volna bátorsága a bizottságnak 
megkérdezni: milyen a vizetek. Forrással tehát az egyház-
megyék sem szolgáltak, de szolgáltak 56 külön operetumba 
foglalt sok jó tanácscsal, melyeket e bizottságnak figye-
lembe kellett vennie. És én valóban csudálkozom, csudá-
lattal vagyok eltelve, mind a bizottsági előadónak min-
denre kiterjedő figyelmén s lelkiismeretes munkásságán, 
melyek ezzel az 56 felé, sőt — mivel kétezren vagyunk 
lelkészek, a kik mindnyájan tudunk minden pontra jó 
tanácsot adni — kétezer felé oszlott nézettáborral sikerrel 
birkózott meg, s azokat egy jelentésbe befoglalni bírta: 
még inkább csüdálom, de nem helyeslem a bizottság elnö-
kének engedelmességét, melylyel kész volt az utasítás 

, szerint figyelembe venni a beérkezett észrevételeket, még 
azokat is, a melyek nézetével nem egyeztek. Ilyen pl. az, 
hogy a szolgálati időt, melyre korábbi tervezetében méltó 
tekintettel volt, itt nem vette tekintetbe. 

Innen is elűzetvén a bizottság, meg se merte kisér-
teni a még kínálkozó két forrást, melyeket még hatalma-
sabb szellemek, az egyházkerületek őriznek. Öt közül négy 
egyházkerületnek van lelkészözvegyek s árvák segélyezését 
célzó tőkéje, legkevesebb a dunamellékinek, több a dunán-
túlinak, tekintélyes százezere az erdélyinek, hatalmas a 
tiszáninneninek. Erre még csak gondolni sem akart a 
bizottság. 

Ennyi felől restringálva, kedvét vesztette gondolom 
a bizottság és a negyedik helyen kérdést sem mert tenni. 
Ez a Baldácsi-alap, mely arányosan felosztva áll a leg-
azonosabb célokra a szuperintendenciák rendelkezése alatt. 
Hogy ezt miért kerültük gondosan: én nem értem. 

Tudom, hogy mindegyikre kész a felelet, ez ezért 
nem lehet, amaz azért nem lehet, egyik egyikért, másik 
másikért. Tehát az észrevételek iehetÖ figyelembe vétele 
miatt lehetetlen volt az említett forrásokat felhasználni. 

De ha nincs forrás, ott a talajvíz bőven, csak des-
tillálni kell, ott vannak a lelkészek, a közvetlenül érdek-

lettek ; az ő javukra és vigasztalásukra lesz ásva ez a 
nagy víztartó: töltsék meg ők. 

Ilyen körülmények között lehetetlen volt a bizott-
ságnak mást tenni, mint fordulni ahhoz a methodushoz. 
a melyet ő maga mathematikai alapon készültnek nevez. 
De ha az eddigiekben védelmeztem a bizottságot sikere 
sovány voltáért, most már kénytelen vagyok áttérni arra, 
miért nem fogadhatom el magát a munkálatot. Ez alkalom-
mal előlegesen helyre kívánom igazítani a bizottsági je-
lentésnek javaslatomra vonatkozó egyik állítását. Én nem 
az államsegélyből kívántam a 200,000 frt tőke alapot, 
hanem a közalapból és államsegélyből együttesen. 

Mathematikai alapra levén fektetve, önként követ-
kezik, hogy ekként szerkezetének egyetlen lényeges pontja 
sem eshetik változás alá, mert ha egy pont kiesik vagy 
módosul, megpusztul és összeomlik az egész szerkezet. 
Egyébként is pedig nem igen bízom a mathematikában 
és nem hiszek annak törvényeiben. Ne méltóztassanak 
félreérteni; ismerem többé-kevésbbé s tudom én is, hogy 
ezek a törvények kérlelhetetlenek. Semmi sem igazabb, 
mint hogy ha én egy tárgyat felhajítok, az megy a világ-
talan világok véghetetlenségéig a kiröpülés percében átvett 
erő sebességével. Nem igaz? De igaz. Miért esik hát 
mégis vissza fejemre a másik percben ? A mathezisben 
is 2 X 2 = 4. in abstracto, de in concretis már nem min-
dig. 2 X 2 mogyoró már nem mindig 4 mogyoró, mert 
lehet közötte lyukas is; és akkor már nem 4. Tehát a 
javaslat tőkéi is emelkednek a kimutatott skála szerint, 
ha valami nehézkedési törvény szárnyukat nem szegi, 
vagy ha időközben egy vagy több mogyoró meg nem 
férgesedik. Már a táblázaton látszik, hogy a 26-ik eszten-
dőben kezdődik a deficit, a miről a számítás egy ce-
ruzavonással tehetett volna, egy Vá°/o"kal magasabbra 
téve a tagsági járulékot, vagy 10—20%-kal kevesebbre 
az özvegyi járadékot. Miért nem tette most, mikor könnyű 
lett volna papiroson, nem tudom, de bizonyos, hogy ő 
gondolt az apadásokra, midőn javaslata egyik pontjában 
gondoskodott a revízióról, mely szó magyarul azt teszi: 
százalékemelés kapcsolatban egy kis járadék devalvatió-
val, majd idővel, majd akkor, mikor már beleszoknak a 
kik megérik s gondolt a kamatláb leszállására is négyről 
3Vg, 3, 2V2-re, a mi könnyen bekövetkezik és be is fog 
következni, ha az Isten irgalmassága még egy 25 esztendei 
békésséggel megajándékozza hazánkat. Tehát a mathe-
matikai alap ép oly bizonytalan végeredményeiben, mint 
a minő bizonyos a táblán kikrétázva. És akár veszedelem 
érje az évek folyamán felhalmozott tőkét, akár a kamat-
láb szálljon alá, miként fogja az intézet az özvegyek és 
árvák iránt alapszabályilag vállalt kötelezettségeit bevál-
tani, nem jobb volna-e osztalékon kezdeni és járadékon 
végezni, mint megfordítva? 

Ha most már vizsgálom a lelkészekre, mint kötele-
zett tagokra néző terheket: ez a kérdés nagyobb aggo-
dalomba ejt. 272% n e m látszik soknak, de midőn a 
lelkészek mind egytől-egvig el vannak kötelezve saját 
egyházmegyei gyámpénztáruk iránt, sőt három kerületben 
még kerületi intézetük iránt is. úgy hogy egy gömörmegyei 
papra például 800 frt fizetés után mintegy 50 frt teher 
nehezül. Vigyázzunk, mind az egvházi felsőbbségnek, mind 
magának az egyházközségnek érdekében áll megóvni a lel-
készt. hogy a jövendőn felettébb ne aggódjék, hogy háztar-
tása rovására magát meg ne terhelje. 

És még ha volna miért ? De mit nyújt ez az intézet, 
mely öt esztendeig perceptura marad csupán ? és oiy el-
viselhetetlen megkülönböztetést tesz az öt év előtt és öt év 
után elhaltak között? Amazok visszakapják befizetett össze-
geiket, a 75 és 125 frtot; emezek 20—30—40 esztendeig 



esetleg évi 550 és 250 között váltakozó évi összegben 
részesülnek. És ne feledjük, hogy évenként ötvenen hal-
nak meg közülünk, tehát egyelőre is kétszázötven papi 
családnak mostoha sorsa lesz. 

En hát ezt a javaslatot nem fogadom el, egyszers-
mind az egyetemes gyámintézetet más alapokra építen-
dőnek, másnemű jövedelmekkel felszerelendőnek, és más 
tervszerinti segélyezési módozatokkal felruházandónak, 
erősebbnek, jótékonyabbnak óhajtom. 

Úgy óhajtanám létesíteni, hogy már most bírjon 
azzal a 100,000 frt évi jövedelemmel, a melyet a bizottsági 
javaslat 33 év mulva helyez kilátásba, úgy óhajtanám, 
hogy már ma kiterjeszsze áldásait nem csak a holnap 
meghalandók, hanem a már korábban elhaltak, s bár-
mikor elhaltak özvegyeire és árváira, a nélkül, hogy az 
élők túlságosan meg lennének terhelve. 

Nem egy könnyen történhetik ez meg, de megtör-
ténhetik. A felemelt államsegély évi 100,000 forintja szol-
gálhat egyik alapul is, jövedelmi forrásul is, ha a közalap 
nem volna elegendő. 

Mikor a debreceni zsinat a közalapot megalkotta, 
ötféle célra szánta annak jövedelmeit; s mivel nem szabta 
meg az arányt, melyben a különböző célok részesítendők 
lesznek, azt kell következtetnünk, hogy Öt egyenlő célra. 
Vagy ha mégis valamelyik az öt közül praeferenter na-
gyobb előnyt igényelne, ez az egy csak a gyámintézet 
lehet, mit onnan következtetek, hogy míg a többi célokat 
elégnek tartja egyszerűen megnevezni, addig a gyáminté-
zetre még egy külön szakaszban is visszatér, s ezt mielőbb 
felállítandónak, azaz azonnal rendeli. Tehát egy élő papnak, 
egy szegény egyháznak sem lett volna szabad segélvez-
tetnie, egy missziói pontnak kijelöltetnie, egy tőkesegély-
nek utalványoztatnia. lélekzetet sem lett volna szabacl 
vennie a konventnek addig, míg ez az intézet szervezve 
nincs. Másfelől tudjuk, a közalap megvolt papiron, csak 
végre kellett hajtani. Kik hajtották végre és miként? 
Európának egyetlen papsága nem tudta volna ezt úgy 
foganatosítani, mint a magyar papság; és mindamellett is 
annak a 226-ik §-nak a végrehajtását egyetlen papság 
sem várta oly tisztes nyugalommal, mint a magyar papság. 
A nagy család öt tagja közül négy ki van elégítve, gon-
dozás alá véve, ki van adva a földje a miből élhet, az 
ötödik, a ki a többit fölnevelte, következik, s várja — nem 
tudom már — jutalmát-e, kielégítését-e, jogos osztályré-
szét-e? De nem 57,000 forinttal. A közalapra 11 esz-
tendő alatt begyült összeg kamatos kamataival együtt egy 
millió forintot tesz ki, tehát ebből legalább is 150,000 frt 
ezt az intézetet illeti, s ha ez az államsegélyből 50,00C fo-
rinttal kiegészíttetik 200.000-re, ha ezenkívül mind az 
államsegélyből 15, mind a közalapból 121 /2% évről-évre 
biztosíttatik, ezzel más cél nem rövidül meg, ez a cél 
pedig el lesz érve. Akkor a konvent nemcsak alapszabá-
lyokat, hanem intézetet is alkot, nemcsak ebédre hívogat, 
hanem asztalt is terít. 

Akkor nem lesz szükséges kötelezni a lelkészeket, 
jönnek maguktól is; akkor joga lesz felkérni a kerületeket, 
sürgetni az egyházmegyéket, hogy homogén célú tőkéik 
jövedelmével az illő arányban csatlakozzanak. 

Valóban, szinte hihetetlennek látszik, hogy minekünk 
másfél millió forintra van szükségünk, meg is van a 
másfél millió, de minekünk nem az kell, a mi van. hanem 
az, a mi nincs és nem is lesz 33 esztendőnél előbb, akkor 
is csak úgy, ha a súlvakozás törvénye vagy egyéb fizikai 
és mathematikai törvények magukat időközben nem kom-
promittálják. Nem azt akarom én, hogy a debreceni egyház-
megye a maga 30 lelkészre számított 70.000 forintját 
fuzionálja a felső-szabolcsi egyházmegye 80 lelkészre szá-

mított 70,000-ével, még kevésbé a felső-borsodinak 50 lel-
készre néző 6000-ével: de könnyű kikeresni a proportiót,-
a melyben az egyházmegyei gyámintézetek a közöshöz 
járulhassanak, s a melynek fejében mostani és ezutáni 
özvegyeik a közösből segélyeztetnek. Ez aztán biztosabb 
mathematikai alapon történnék, senki kárával történnék 
mindenkinek hasznára és megnyugtatására. Ha az egyház-
megyék mégis akaratoskodnának, akkor előttünk áll egy 
középkori Magyarország, melynek királya, midőn általános 
felkelést hirdet, és a vármegyék bandériumai, az 56 ban-
dérium azzal felel, hogy csak menjen fölsége és védel-
mezzen meg bennünket, mi itthon maradunk, mert hátha 
jönnek a pácináciták: ki védi meg akkor a mi gyerme-
keinket? Hanem akkor, ha még azt sem tudjuk eszkö-
zölni, hogy 56 egyházmegye közös segélyre becsületes és 
könnyen érthető szerződésben egyesítse a maga erejét, 
akkor ne nevezzük többé magunkat magyarországi egye-
temes evang. reform, egyháznak, hanem egy 56 külön-
böző színű, alakú, nagyságú és erősségű kelmedarabokból 
összefércelt harlequinnek. 

Nem fogadom el a tervjavaslatot, s csatlakozom 
Mocsáry L. indítványához, s én is halasztást óhajtok, egy-
szesmind indítványozom: 

1. Mondja ki a konvent, hogy a rendelkezése alatti 
felemelt államsegélyből és közalapból 200,000 frtot rendel 
ezen gyámintézet tőkéjéül. 

2. Kérdeztessenek meg a kerületek, hajlandók-e saját 
kerületi gyámintézeteik évi jövedelméből vagy egyéb for-
rásaikból a népességüknek megfelelő arányban egy, illetve 
][2 krt számítva minden lélek után, ezen intézet pénz-
tárába évenkint befizetni? * 

3. Kérdeztessenek meg az egyházmegyék, hajlandók-e 
a lelkészekre kivetendő belépési tőkejárulékot és éven-
kénti személyi járulékokat közvetíteni, s ekként magukat 
mint az egyetemes gyámintézet fiókjait tekinteni? 

4. Ellenszolgálatul az egyetemes gyámintézet az 
egyházmegyék összes özvegyeit és árváit a családatya 
szolgálati éveihez mért évi segélyosztalékban részesíti. 

A beérkezett feleletek alapján azután következik a 
sikerre vezető gondoskodás egy véglegesnek mondható terv 
elkészítése iránt. 

Baksay Sándor. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A »Lorántffy Zsuzsánna-egylet köréből«. 
1. 

Elnöki jelentés az egyesület működéséről. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egylet arra az evangeliomi 
példázatra emlékeztet, a melyben az IdvezítŐ az Isten 
országát kicsiny mustármaghoz hasonlítja, melyből tere-
bélyes fa állott elő. Egyesületünk ugyan még nem terebélyes 
fa, de bár kezdete oly kicsiny, majdnem jelentéktelen volt, 
mint egy mustármag; eddigi fejlődése feljogosít annak a 
reménynek a táplálására, hogy a kegyelmes Isten, a ki eddig 
segített, nagyra növeli egyesületünket. Hogy mily kicsiny 
volt kezdetben ez az egyesület, mutatja az első évi bevétel 
és kiadás paránvisága. Az 1892 ik évben egyesületünk 
bevétele: 70 frt 94 kr., kiadása 67 frt 44 kr. S hogy mily 
szépen fejlődött, mutatja az a körülmény, hogy már az 
1893-ik évben 222 frt 11 kr. volt a bevétel s 202 frt 



86 kr. a kiadás, a múlt 1894-ik évben pedig 639 forint 
32 kr. volt a bevétel s 300 frt 52 kr. a kiadás. Mindezért 
Istent illeti a dicsőség, a ki Szent Fiát adta érettünk, a 
ki boldogságunknak örök alapot vetett s a ki áldó szere-
tetével arra ösztönöz, hogy mi is igyekezzünk szeretetet 
gyakorolni, nem dicsekvés okáért, hanem jó kedvből a 
testi és lelki nyomor enyhítésére. 

A bevételek szaporodása a tagok számának nagyob-
bodását is jelenti. Eleinte 7—8 nő gyűlt össze, hogy a 
szegények számára ruhákat készítsenek s azután valamely 
szivet-lelket emelő beszéd vagy előadás meghallgatása után, 
imában és énekben Istenhez szárnyaljanak. Azok, a kik 
egyesületünknek tulajdonképeni alapítói, eleinte külön egy-
más munkájáról alig tudva igyekeztek a Krisztus által 
kimutatott úton haladva, tenni valamit annak megbizo-
nyítására, hogy CLZ 3.Z örök és hatalmas szeretet, a kit 
Krisztusnak neveznek, ma is él és működik. Később a 
szeretet csergedező patakai egyesültek egy folyócskává 
s így állt elő a Lorántffy Zsuzsánna-egylet, melynek ma 
négy alapító, 12 pártfogó, 43 rendes és nyolc pártoló, 
Összesen 67 tagja van. 

A mi az egyesületünk munkáját illeti, mindenek előtt 
a magunk lelkét igyekeztünk táplálni. Gyakran gyűltünk 
a Szent írás köré, vagy hallgattunk meg keresztyén életre 
buzdító előadásokat vagy felolvasásokat. Ilyen előadásokat 
vagy felolvasásokat tartottak: Szilassy Aladárné, Epperlein 
Irma, Szász K., dr. Kecskeméthy I,, Limbach baseli misz-
szionárius, Szabó A., Hamar István, Biberauer Richárd. 

Igyekeztünk továbbá segíteni a fővárosban oly rette-
netesen elhatalmazott testi és lellci bajokon. Tagjaink közül 
többen meglátogatták a szegényeket, mások ruhákat varr-
tak vagy ruhavarratásra adományt adtak. A mult év 
folyamán s a jelen év első hónapjaiban összevéve közel 
100 családnak juttatott ruhát vagy élelmi szert egyesüle-
tünk. Pénzbeli segélyt ritkábban osztogattunk, ne hogy 
visszaélések álljanak elő. A szegények lelki életét is igye-
kezvén gondozni, az élelmi szerek vagy ruhák mellett 
jóravaló, evangéliomi szellemű könyveket is adományoz-
tunk. Fájdalom, hogy eddig csak nagyon keveset tehettünk, 
nagyon keveset különösen a nyomor és a bűn amaz iszonyú 
nagyságával szemben, mely elibénk tárult. Egy alkalommal 
néhány szegény gyermekre bukkantunk, a kiknek sorsa 
valóban szívszakasztó volt. Anyjuk meghalt, atyjuk az 
őrültek házában sinlődik. E gyermekek a legszomorúbb 
körülmények közt születtek s közel voltak ahhoz, hogy 
tél közepén az utcára kerülnek. Egyesületünk gondosko-
dott elhelyezésükről, egyesületünk egyik tagja, dr. Csengey 
Gyüla eljárt rendezetlen anyakönyvi ügyükben s remé-
nyünk van arra, hogy ez anyagi nyomor miatt elzül-
lésnek indult gyermekeket megmenthetjük. E gyermekeken 
kívül még többet vett gondozás alá egyesületünk. A gon-
dozott gyermekeket vagy jóravaló család körében, vagy 
valamely árvaházba helyezzük el. Milyen jó volna, ha 
többen segítenének e halhatatlan lelkek megmentésében, 
a kikért minket von számadásra az Úr s milyen jó volna, 
ha mi mindnyájan áldozatkészebbek lennénk s vennénk 

jóraindítást attól, a kinek irgalma kifogyhatatlan. Külö-
nösen azért kellene imádkoznunk, hogy az Úr támasztana 
oly lelkeket, a kik, mint diakonissák, az Úr Jézus iránti 
szeretetből állandóan a szegények és betegek gondozásá-
nak szentelnék magukat, a kiknek tisztességes ellátásáról 
egyesületünknek kellene gondoskodnia! 

Meg kell még emlékeznem arról is, hogy egyesüle-
tünk fiatal nötagjai egyházi énekkart alakítottak, a mely 
nt. Moody András lelkész úr hálára kötelező szívességéből 
a Hold-utcai iskola termében tartja gyakorló óráit, s a 
mely az ugyanott tartott isteni tiszteleten, valamint a 
Deák-téri és Lónyai-utcai estélyeken, továbbá a szegények 
számára a külső-váciúti iskolában tartott karácsonyi ün-
nepélyen a református theologusokkal együtt szép egyházi 
énekeket adott elő. 

A cselédek javítására és megóvására is tettünk vala-
mit, bár e tekintetben csak a kezdet kezdetén vagyunk. 
,ló lenne, ha a prot. lelkészek tudatnák velünk a falujok-
beli cselédek címeit, hogy ezeket egyesületünk erre vállal-
kozó nőtagjai felkereshetnék, jó könyvekkel elláthatnák s 
rajok jó hatást gyakorolhatnának, a mint ez egy esetben 
már történt is, egyik vidéki lelkész úr megkeresése folytán. 
Jó lenne továbbá, ha egy cselédotthont alapíthatnánk, a 
mely célra 300 frt áll is már rendelkezésünkre s a melyet 
növelni a háziasszonyok jól felfogott érdekében is áll. 

A baseli hittérítőket-képző intézetnek adott 10 frttal 
a pogányok térítése nagyszerű munkájához járultunk. 

Most még csak arról kell megemlékeznem, hogy 
bár három évi működésre tekinthetünk vissza, miért tart-
juk mégis ma első rendes közgyűlésünket? Ennek oka 
az, hogy egyesületünk nem alapszabályok készítésével 
kezdte életét, hanem imával, Istenben való hittel és mun-
kával. A szabályok csak keretet adnak, de lelket és buz-
góságot nem. Mikor azonban egyesületünk nagyobbodott s 
szerény elvonultságából a nyilvánosság elé lépett, alap-
szabályokat is készítettünk, a melyeket a belügyminiszter 
úr minden kifogás nélkül megerősített. Ez alapszabályok 
által adott keretben, de a régi alapon, a melyet az Úr 
Jézus Krisztus vetett, folytassuk tovább a munkát ernye-
detlenül s nagyobb buzgósággal, mint eddig. Igyekezzünk 
egyesületünk céljait megkedveltetni s akkor bizonyára sokan 
hozzánk csatlakoznak. Igyekezzünk mindenekfelett örö-
münket találni a Krisztusért s a Krisztus által való élet-
ben s Isten nemcsak egyesületünket áldja meg, de ha 
igazán keresztyén szellemben fejlesztjük egyesületünket, 
egyéni és családi életünk számára is vihetünk ez egye-
sület oltárairól éltető és melegítő tüzet. Adja Isten, hogy 
úgy legyen. 

II. 
A Loránt f fy Zsuzsánna-egylet vagyoni helyzetéről. 

A. Bevétel 1894-ben: 
1. Maradék 1893-ról: 33 frt 22 kr. 
2. Alapítványok: Szilassy Aladárné 100 frt, Szabó 

Aladárné 100 frt. Papszász Lajosné 100 frt. Összesen: 
300 frt. 



3. Tagsági dijak: Bontovics Mártonné 2 frt, Bon-
tovics Ilonka 2 frt, Szilassy Aladár 10 frt, Kasits Péterné 
10 írt, Biberauer Richárd 10 frt, Biberauer Tivadarné 2 frt, 
Kenessey Béláné 2 frt, Frőhlich Amanda 2 frt, Frőhlich 
Feodőra 2 forint, Rau Lina 2 frt, Rau Erzsébet 50 kr.. 
Malomsoky Józsefné 2 forint, Malomsoky Gizella 2 forint. 
Malomsoky Mariska 50 kr., Malomsoky Erzsébet 50 kr., 
Epperlein Oszkárné 10 frt, Epperlein Irma 2 frt, Epperlein 
Lujza 2 frt, Szabady Viktória 2 frt, Szabady Olga 50 kr., 
Pásztor Ferencné 2 frt, Telepy Károlyné 2 frt, Lónyav 
Etelka 2 frt, Lukácsy Katica 50 kr., Entz Jolán 2 forint, 
Biberauer Margit 2 forint, Biberauer Olga 2 forint, Kasits 
Margit 2 frt, Kenessey Kálmánné 2 frt, Török Pálné 2 frt, 
Petri Elekné 2 frt, Szőts Farkasné 2 frt, Szabady Adolfné 
2 frt, Szabady Gizella 50 kr., Frőhlich Erzsébet 2 forint, 
Szász Károlyné 2 frt, Bőne Istvánné 2 forint, Szabady 
Aranka 2 frt, Szabó Aladár 10 frt, Kenessey Béla 10 frt, 
Kecskeméthy István 10 frt, Kecskeméthy Istvánné 2 frt, 
Ganz Jozefin 10 frt, Kürthy Emiiné 2 frt, Tremko Julianna 
2 frt, Molnár Sándorné 2 frt, Kovács Juliska 2 frt, Szőts 
Farkas 10 frt, Komáromy Lajosné 3 frt, Quappil Mária 
2 frt, Bene Ilona 2 frt. Összesen: 166 frt. 

4. Adományok: Szilágyi Sándor 1 forint, Galambos 
Sándor 30 kr., Hermann Lajos 50 kr., Horváth András 
50 kr., Szabó Aladár 7 frt, Szabó Aladárné 3 frt, Thury 
József és neje 1 frt, Petri Ottó 1 frt, Szabó Aladárné 2 frt, 
Biberauer Tivadarné 1 frt, Szabady Aranka 1 frt, Szabady 
Viktória I forint, Kandó Kálmánné 5 frt, B. M. 30 kr.. 
A. P. 1 frt, ifj. Szilassy Aladár 50 kr., Szilassy Károly 
50 kr., Szilassy Béla 50 kr., Szász Károlyné 1 frt, Molnár 
Sándorné 30 kr., Szilassy Aladárné 10 frt, Favre Ernő 
50 frt, Hegedűs Sándorné 10 frt, Péntek Mihályné 1 frt, 
Szabó Aladárné 1 frt 20 kr., Pesti hazai első takarék-
pénztári egyesület 15 frt, Szilassy Aladár 10 frt, Szabó 
Aladár 2 frt. Összesen: 127 frt 60 kr. 

5. Gyűjtés: Epperlein Irma könyvecskéjén 8 frt 
20 kr., Malomsoky Gizella könyvecskéjén 4 frt 30 kr. 
Összesen 12 frt 50 kr. Végösszeg: 639 frt 32 kr. 

B. Kiadás 1894-ben: 

1. Pénzbeli segély . . . . 15 frt 10 kr. 
2. Ruhanemű 163 » 26 » 
3. Élelmi szerre 72 » 65 » 
4. Külmisszióra 10 » — » 
5. Vegyes 39 » 51 » 

Összesen: 300 frt 52 kr. 

Bevétel 639 frt 32 kr. 
Kiadás 300 » 52 » 

Marad 1895-re: 338 frt 80 kr. 

C. Vagyoni helyzet az 1895-ik év március 27-én. 

1. Maradt az 1894-ik évről . 338 frt 80 kr. 
2. Bevétel az 1895-ik évben . 527 « 50 » 

Összesen: 866 frt 30 kr. 

866 frt 30 kr. 
Kiadás az 1895-ik évben. . 82 » 23 > 
Pénztári állás az 1895-ik év 

márc. 27-én 784 frt 7 kr. Ebből 

1. Alapítvány a 95.158. sz. 
tak. p. könyvön . . . . 400 frt — kr. 

2. A 88.226. sz. takp. könyvön 335 » — » 

3. Pénztári készlet . . . . 49 » 7 > 
Összesen: 784 frt 7 kr. 

Ezt a vagyon-kimutatást láttam és helyesnek ta-
lálom. 

Budapest, 1895. márc. 30-án. 
SzÖts Farkasné, Szabó Aladárné, 

id. ellenőr. a Lorántffy Zsuzsánna egylet 
ideigl. pénztárnoka. 

B E L F Ö L D . 

Az ev. ref. egyház konventje Budapesten 
1895. április 2-ik és következő napjain. 

A ref. egyetemes konvent három éves új cvklusa 
f. hó 2-án nyilt meg Kun Bertalan és Tisza Kálmán 
elnöklete alatt. Kun Bertalan püspök emelkedett szellemű 
fohásza után, melyben Isten áldását és segedelmét kéri, 
az ülést megnyitotta. Majd Tisza Kálmán világi elnök 
üdvözölvén a jelenvoltakat, a tárgysorozatot olvastatta fel. 

Tóth Sámuel főjegyző K. Tóth Mihály halálát jelentette 
be, mit a konvent fájdalmas tudomásul vett. Bejelentetett és 
felolvastatott a konventi rendes és póttagok névsora, mely 
néhány új tag választásától eltekintve, egészben véve a 
régi maradt. Számba vétettek a konventi tagok. Jelen 
voltak mintegy harmincötén. 

Ezután a bizottságok megalakulása következvén, 
Mitrovits Gyula indítványára elhatároztatott, hogy a bi-
zottságok elnökeit és előadóit — eltérően a régi usustól 
— ezután nem a közgyűlés, hanem az egyes bizottságok 
választják. 

A bizottságok következőképen alakultak meg. Köz-
igazgatási bizottság: elnöke Vállvi János; előadó Fejes 
István; tagok br. Vay Béla, Szász Domokos, Kiss Áron, 
báró Bánffy Dezső, Izsaak Dezső, Horthy István, Bernáth 
Elemér, Deési Gyula. Közjogi bizottság: elnöke Karap 
Ferencz; előadó Kolozsváry Sándor; tagok Pap Gábor, 
Beöthy Zsigmond, Sziládi Áron, gróf Dégenfeld József, 
Mezev Albert, Izsaak Dezső, Bernáth Elemér, Czike Lajos, 
Darányi Ignácz. Iskolaügyi bizottság: elnöke Szász Károly; 
előadó Mitrovits Gyula; tagok Szász Domokos, György 
Endre, Bartha Lajos, Tóth Sámuel, Szász Gerő, Czike 
Lajos, Kiss Albert, Baksav Sándor. Misszióügyi bizottság: 
elnöke gróf Tisza Lajos; előadó Szabó János; tagok Szász 
Károly, Szász Domokos, Széli Kálmán, Szilády Áron. Vállyi 
Lajos, gróf Dégenfeld József, Szilassy Aladár, Mitrovits 
Gyula, Horthy István, György Endre. Tökesegélyzésügyi 
bizottság: elnöke gróf Tisza Lajos; előadó György Endre; 
tagok Szász Károly, Szász Domokos, Beöthy Zsigmond, 
gróf Dégenfeld József, Fejes István, Tóth Sámuel, Széli 
Kálmán, Mocsári Lajos, Bernáth Elemér, Szabó János, 
Izsaak Dezső. Lelkész özvegy-árvai nyugdíj- és gyám-
intézeti bizottság: elnöke Szász Domokos; előadó Széli 



Kálmán; tagok Baksav Sándor, Szilassy Aladár. Beöthy 
Zsigmond, Darányi Ignácz, Szász Domokos, Bartha Lajos, 
Fejes István. Bernáth Elemér, Széli Kálmán, gróf Dégen-
feld József, Czike Lajos, Kiss Albert, Szabó János. 

Első fontosabb tárgy a közalapi végrehajtó bizottság 
jelentése volt, melynek főbb pontjai lapunk előző számá-
ból ismeretesek. Nagyobb vitát e tárgy nem idézett elő, 
a jelentést tudomásul vették. Gróf Dégenfeld József kivánja 
a tőkesegélyt, a konvent azonban a végrehajtó bizottság-
nak azt a javaslatát fogadja el, mely szerint a közalap 
előadója az ad hoc bizottsághoz beérkezett és rendelkezé-
sére bocsátandó kérvények alapján készítsen véleményes 
javaslatot. A végrehajtó bizottság jelentése kapcsán olvas-
tatott egy pótjelentés, melyben elmondatik, hogy Kenessey 
Béla közalapi előadó, minthogy Kolozsvárra hivatott meg 
theologiai tanár és igazgatónak, a közalapnál viselt állá-
sát a közalap rendelkezésére bocsátja. 

Minthogy azonban a közalap előadójának munkás 
kezét és üdvös közreműködését nem nélkülözheti a bizott-
ság, a közalap jól felfogott érdekében, előadóját, eddigi 
buzgalmának elismerése mellett, állásának további meg-
tartására szólította fel, minek következtében előadó lemon-
dását visszavonta. A közgyűlés a közalapi végrehajtó 
bizottság ezen határozatát helyeslő tudomásul vévén, egy-
hangúlag elfogadta. 

Felolvastattak az egyszersmindenkori segélyek, me-
lyek a következőleg állapíttattak meg. 

I. Dunamelléki egyházkerületből. A) Egyházak 
segélyei: Becefa-Zsibót 100 frt, Dráva-Szabolcs 120 frt, 
Tésenfa 100 frt, Vaiszló 100 frt, Bonnya 80 frt. Kapoly 
150 frt, Bugyi 100 frt. Duna-Bogdány 140 frt, Dab 100 frt, 
Bölcske 100 frt, Duna-Földvár 100 frt, Pécsvárad 100 frt, 
Szedres 50 frt, Csákvár 220 frt, Vaál 100 frt. Összesen 
15 egyház 1660 frt. 

I. Dunamelléki egyházkerületből. B) Lelkészek 
segélyei: Bálint Károly 50 frt, Földváry László 80 frt, 
Szabó Lajos 50 frt, Pálf'y Gábor 50 frt. Összesen négv 
lelkész 230 frt. 

II. Dunántúli egyházkerületből. A) Egyházak 
segélyei: Alsó-Felső-Várad 80 frt, Garam-Vezekénv 80 frt, 
Mohi 100 frt. Zeliz 80 frt. Szodó 80 frt, Alsó-Fegyvernek 
60 frt, Somogv-Csurgó 80 frt, Inke 80 frt. Galambok 60 frt, 
Orci 100 frt, Nagv-Maros 60 frt. Kis-Újfalu 60 frt, Kolos-
Néma 50 frt, Réthe 60 frt, Nagy-Tany 50 frt, Nádasd-
Ladány 80 frt, Magyar-Almás 80 frt, Simontornya 70 frt, 
Senyeháza 100 frt, Kis-Pirith 100 frt, Ászár-Kisbér-Hánta 
50 frt, Vámos 80 frt, Nagy-Vázsony 50 frt, Felső-Örs 
80 frt. Összesen 24 egyház ^1770 frt. 

II. Dunántúli egyházkerületből. B) Lelkészek 
segélyei: Szikszai Ödön 50 frt, Nagy Lajos 40 frt, Pe-
thes 'Endre 50 frt, Csiba Mihály 50 frt, Nagy Lajos 50 frt, 
Mezei János 80 frt, Szűcs László 50 frt, Antal Lajos 40 frt, 
Dömény Zoltán 50 frt, Márton Tamás 50 frt. Összesen 
10 lelkész 510 frt. 

III. Tiszáninneni egyházkerületből. A) Egyházak 
segélyei: Szent István-Baksa 80 frt, Buzita 50 frt, Abaúj-
Csécs 80 frt. Győrke 40 frt, Felső-Lánc 50 frt, Szala 50 frt, 
H.-Zsadány 50 frt, Abaűj-Vajkóc 40 frt, Felső-Ábrány 150 frt 
Agárd 50 frt, Alsó-Bereck 50 frt. Bodrog-Keresztúr 80 frt, 
Erdő-Horváti 50 frt, Hernád-Németi 200 frt, Király-Hel-
mec 50 frt, Tisza-Ladánv 50 frt, Leányvásár 80 frt. Le-
lesz 80 frt, Luka 80 frt, Tállya 80 frt, Tolcsva 50 frt, 
F.-Barcika 50 frt, Dövény 60 frt, Hangács 80 frt, Sajó-
Ivánka 60 frt, Tapolcsány 50 frt, Vadna 50 frt, Cser-
nahó 70 frt, Hardicsa 80 frt, Imreg 50 frt, Ladmóc 80 frt. 
Mihályi 150 frt, Királyi 80 frt, Mártonfalva 70 frt, Sajó-
Keszi 100 frt, Vígtelke 80 frt, Komjáti 100 frt, Lucska 100 frt 

Szilas 80 frt, Ágtelek 50 frt, Vajkóc-Mátyóc 60 frt. Ösz-
szesen 41 egyház 2990 frt. 

III. Tiszáninneni egyházkerületből. B) Lelkészek 
segélyei: Sárkány Sámuel 40 frt, Kiss József 40 frt, 
Fürjész Tamás 40 frt, Kovács János 40 frt, Nagy Ká-
roly 40 frt, Rác Ábrahám 40 frt, Réthi Pál 50 frt, Sallai 
Sándor 40 frt, Szánthai István 30 frt, Demeter János 40 frt, 
Rozgonyi László 40 frt. Rehó János 40 frt, Barabék Dá-
niel 50 frt, Erdélyi Sándor 40 frt, Kádár János 30 frt, 
Kozma Antal 40 frt. Kálniczki János 80 frt, Molnár Ist-
ván 40 frt, Persenczki János 30 frt, Soltész Gyula 50 frt, 
Czinvéri Barna 40 frt, Vajánvi János 25 frt, Kaposi 
György 40 frt, Ragályi Géza 70 frt, Péter József 40 frt, 
Benedek János 40 frt, Kiss László 40 frt, Rásky Endre 40 frt. 
Összesen 28 lelkész 1175 frt. 

IV. Tiszántúli egyházkerület. A) Egyházak se-
gélyei: Buda-Ábrány 50 frt, Hajdu-Dorog 40 frt, Nyir-
Acsád 60 frt, Békés-Sámson 40 frt, Dombegyháza 50 frt, 
Földeák 50 frt, Füzes 40 frt. Kunágota 40 frt, Lele 30 frt, 
Nagy-Szrdistye 30 frt, Kovácsháza 70 frt, Resica 100 frt, 
Szkúlya 40 forint, Búcsú 30 frt, Csetfalva 50 frt, Fornos 
70 forint, Gecse 80 frt, Halábor 40 frt. Macsola 40 frt, 
Makkos-Jánosi 40 forint, Surány 50 frt, Zápszony 60 frt, 
Fágyi 40 frt, Magyar-Kakucs 40 frt, Körös-Nagy-Rév 80 frt, 
Felső-Alsó-Józsa 80 frt, Szerep 80 frt, Ér-Adonv 40 frt, 
Felső-Ábrány 60 frt, Gálos-Petri 40 frt, Kis-Kereki 40 frt, 
Monos-Petri 60 frt, Poklosteleki 40 frt, Anarcs 60 frt, 
Fénves-Litke 60 forint, Geszteréd 70 frt, Gvulaj 50 frt, 
Ibrony 40 frt, Laskód 60 frt, Magyaros 70 frt, Pap 40 frt, 
Tass 60 frt, Ó-Vencsellő 70 frt, Rákóc 40 frt. Tisza-Sas 
50 frt, Fancsika 50 frt, Fekete- Ardó 50 frt, Mátyfalva 
70 frt. Nevetlenfalu 70 frt, Péterfalva 70 frt. Tisza-Bökény 
60 frtj Tisza-Keresztúr 40 frt, Tivadar 50 frt, Erdőd fiók-
egyház 40 frt, Garbólc 30 frt, Magos-Liget 40 frt, Misztót-
falu 70 frt, Nagy-Kolcs 30 frt, Pettyén 50 frt, Rozsálv 
80 frt, Szamos-Kóród 40 frt, Dengeleg 80 frt, Iriny 70 frt, 
Mérk 80 frt, Nagv-Dobos 80 frt, Papos 40 frt, Parasznya 
60 frt, Ménes-Gyorok 100 frt, Pankota 50 frt, Radna-
Lippa 150 frt, Borzova 30 frt. Dara 40 frt. Györgyteiek: 
100 frt, Hermánszeg 50 frt, Istvándi 40 frt. Kölese 70 frt, 
Komlód-Tótfalu 50 frt, Mánd 60 frt, Nagy-Szekeres 60 frt, 
Óvár 50 frt. Penyige 40 frt, Puszta-Daróc 60 frt. Rápolt 
40 frt, Sonkád 60 frt, Tatárfalva 50 frt, Ura' 30 frt, 
Zsarolyán 60 frt. Összesen 87 egyház 4-790 frt. 

IV. Tiszántúli egyházkerületből. B) Lelkészek 
segélyei: Fodor Benjámin 40 frt, Dankó Géza 30 frt, 
Nagy Bertalan 30 frt, Somogyi Lajos 30 frt, Veres Ist-
ván 30 frt, Bánóczi Endre 50 frt, Bereczki János 50 frt, 
Bereczky József 40 frt, Boros Sándor 50 frt, Darcsi 
Miklós 40 frt, Deli Tamás 40 frt, Kölesei Zsigmond 40 frt, 
Miklós József 40 frt, Péter Sándor 40 frt, Sütő Miklós 40 frt, 
Vajas Sándor 50 frt. Bokros Benedek 40 frt, Józsa Gá-
bor 30 frt, Nagy Sándor 40 frt, Csuka Ferenc 50 frt, 
Debreczeni László 40 frt, Fazekas Mihály 60 frt, Kalas 
István 40 frt, Szabó József 40 frt, Szatmári János 30 frt, 
Tamási Lajos 50 frt, Bakos Kálmán 30 frt, Bakos Pál 40 frt, 
Barcsa Endre 40 frt, Bekényi János 30 frt, Biró János 30 frt, 
Görömbei István 30 frt, Molnár Ferenc 30 frt, Molnár 
Mihály 40 frt, Molnár Miklós 40 frt, Nemes István 40 frt, 
Nemes Menyhért 40 frt, Nagy István 40 frt, Nagy Kál-
mán 40 frt, Nagy Lajos 40 frt. Pásztor István 30 frt, 
Somogyi József 30 frt, Szitha József 50 frt, Tóth Gá-
bor 40 frt, Pap Károly 40 frt, Deák Mihály 40 frt, Fekete 
Károly 40 frt, Nagy Endre 30 frt, Sárkány Lajos 40 frt, 
Szabó József 40 frt, Szekeres Sándor 30 frt, Szép Fe-
renc 30 frt, Balajthi Károly 40 frt, Barkász Albert 50 frt. 
Bodor Pál 40 frt, Hajdú Albert 30 frt, Hajdú Zsigmond 



40 forint. Id. Kürti Károly 50 frt, Melegh Albert 40 frt, 
Papolci Zoltán 50 frt, Pásztor István 50 frt, Kéri Pál 
50 frt, Tukacs Albert 30 frt, Turóczy Gyula 30 frt, Veress 
Imre 30 frt, Szabó József 50 frt, Vadas Gyula 50 frt, 
Csépke Péter 50 frt, Domián Pál 50 frt, Ferenczi Imre 
30 forint, Jakab Antal 40 forint, Kormány Károly 30 frt, 
Lossonczy Gusztáv 40 frt, Nyiri Gyula 50 frt, Pásztor 
Lajos 40 forint, Szabó Béla 30 frt, Szeőke József 4-0 frt. 
Összesen 77 lelkész 3040 frt. 

V. Erdélyi egyházkerületből. A) Egyházak se-
gélyei : Lozsádr 50 frt, Bács 40 frt, Harró 40 frt. Zalatna 
50 frt, Szász-Újfalu 40 frt, Alsó-Detrehem 50 frt, Torda-
túr 50 frt, Maroskapud 50 frt, Istvánháza 50 frt, Nyár-
szó 40 frt, Pata 30 frt, Magyarókerék 50 frt, Jákótelkei 
50 frt, Nagy-Petri 30 frt, Kajántó 40 frt, Egerháti 50 frt. 
Somlvó-Újlak 40 frt, Szent-Balla 50 frt, Lecsmér 40 frt, 
Szeér 30 frt, Sülelmed 40 frt. Koltó-Katalin 30 frt. Kide 
30 frt, M.-Köblös 50 frt, Keszű 40 frt, Alsó-Szováth 40 frt, 
Kudu 40 frt, Szász-Cegő 50 frt, Nagy-Sajó 40 frt, Bala 
40 frt, Erdőcsinád 40 frt, Radnótfája 60 frt. Szász-Ludvég 
40 frt, M.-Fülpös 40 frt, Nyárádszentanna 70 frt, Csik-
falva 40 frt, Szentgerice 50 frt, Harcó 30 frt, Hagymás-
Bodon 50 frt, Hosszúaszó 50 frt, Ége 50 frt, Új-Székely 
40 frt, Rugonfalva 40 frt, Héjjasfalva 40 frt, Fehéregv-
háza 50 frt, Kűsmőd 50 frt, Árvát falva 40 frt, Szent-
László 50 frt, Kőröspataki 30 frt, Kiiyén 50 frt, Erősd 
40 frt, Arapatak 80 frt. Alsó-Csernáton 50 frt. Összesen 
53 egyház 2350 frt. 

V. Erdélyi egyházkerületből. B) Lelkészek se-
gélyei : Albert Imre 40 frt, Péter Albert 40 frt, Botha 
Sándor 40 frt, Csiszér Pál 30 frt, Gál Sámuel 40 frt, 
Mooré Károly 40 frt. Péter Antal 30 frt, Derzsi Lőrincz 
50 frt, Pap István 30 frt, Aszalós György 40 frt, Bartha 
Antal 40 frt, Demeter Gyula 50 frt, id. Szakács János 
30 frt, Barabás Árpád 30 frt, Sófalvi Miklós 40 frt, Kősa 
Károly 30 frt, Szilágyi János 40 frt, Barabási Lajos 
40 frt, Kiss Lajos 50 frt, Kovács Ferencz 40 frt, Fejér 
Ferencz 40 frt, Zsigmond Géza 40 forint, Almási Sámuel 
40 frt, Csákány Miklós 40 frt, Molnár János 80 forint, 
Lőrinci Gábor 30 frt, Gáspár Sámuel 30 frt, Pergő Már-
ton 30 frt, Szegedi Miklós 50 frt, Lőrinc Miklós 30 frt, 
Barta Dénes 30 frt, Fekete Károly 30 frt, Benedek József 
30 frt, Varga János 30 frt, Kis Pál 50 frt, Bogdán József 
30 frt, Veress József 40 frt, Kövendi Kálmán 40 frt, 
Jánosi György 40 frt. Fábián Domokos 40 frt. Fazekas 
Sándor 30 frt, Kelecsényi Károly 70 frt, Bőjte Sándor 
40 frt, Adorján László 40 frt, Kádár Domokos 30 frt, Ben-
cédi János 40 frt, Péter Elek 40 frt, Tóró Dénes 30 frt, 
Demeter Mihály 30 frt, Jancsó Elek 50 frt. Összesen 51 lel-
kész 1970 frt. 

A második napon, április 3-án a lelkész özvegy-
árva gyámintézet ügye tárgyaltatott élénk részvéttel és 
nagy érdeklődéssel. Az ismeretes tervezetet Széli Kálmán 
előadó terjesztette elő rövid indokolással. A magas szín-
vonalon tartott érdekes vitában szót emelt Mocsári Lajos, 
ki elvben barátja a lelkész özvegyárva gyámintézetnek, de 
ezt a javaslatot nem fogadja el. Nézete szerint nem helyes 
az, hogy a javaslat egyenlő dotációt állapít meg, mert mi 
alapon mér a gyámintézet egyenlő mértékkel azok között, 
kikre több és kikre kevesebb terhet rakott. A szeretet 
törvénye alapján nem tudja felfogni azt, hogy jobb java-
dalmazású lelkész segítse a gyengébbet. Az nem egyen-
lőség, hogy a pesti papnak özvegye ugyanannyit kap, 
mint a kákicsi lelkész özvegye. Más elvi alapon kell szer-
vezni a gyámintézetet, ezt a javaslatot pedig átdolgozás 
végett vissza kell adni a bizottságnak 

Fejes István szerint épen az teszi a javaslatot ki-

váló jelentőségűvé, hogy az egyenlőség alapjára állítja a 
gyámintézetet. A papság nemcsak hogy elfogadja ezt, de 
épen maga akarta így. Sőt ha rajta állana, még többet 
adna a szegény pap özvegyének; a jobb módú lelkész 
özvegyének úgy is több marad. Ez az intézet nem rész-
vénytársaság, hanem jótékonysági intézet. Erkölcsi hatása 
kiszámíthatatlan. Elfogadja a javaslatot. 

Baksay Sándor, kinek beszédét más helyen közöl-
jük, a bizottsági javaslattal szemben a saját tervezetét 
ajánlja. 

Tisza Kálmán menti a régebbi konventeket, s vissza-
utasítja azt a vádat, mintha azok nem tették volna meg 
kötelességöket, mert a debreceni zsinat nem azt mondta, 
hogy a közalap állítsa fel a gyámintézetet, hanem hogy 
a közalapból is segélveztessék a gyámintézet. Ha minden 
javaslat eltemettetik, a gyámintézet nem jön létre soha. 
Készíttetett már sok javaslat, egyikben ezt, másikban 
amazt kifogásolták, ez a javaslat lehetőleg minden bajon, 
minden kívánalmon segít, ezt is elvetni: a papság érdeke 
és a konvent tekintélye ellen való cselekedet volna. 

Kis Albert a papok hozzájárulási arányát nem találja 
helyesnek és elfogadhatónak a papok különböző anyagi 
helyzete miatt. A gyámintézet jó a szegényebb javadalmú 
papoknak, de nagyon drága a jobb javadalmú lelkészek-
nek. Az államsegélyt ő is nagyobb mértékben kívánja ide 
fordíttatni. Nem akarja elodázni a gyám intézet ügyét, de 
azt sem akarja, hogy nyugtalanságot és békétlenséget 
idézzen elő. Javasolja, hogy a munkálat küldessék meg 
az egyházmegyéknek, illetve kerületeknek véleményezés 
végett. 

Br. Vay Béla reflektál Baksay Sándor azon mon-
dására, hogy ez a javaslat már ötöt temetett el. Ö ezt 
úgy fogja fel, hogy a mi az öt eltemetett javaslatban jó 
volt, az itt mind fel van véve, s a mi az ötben hibás 
volt, itt mind ki van javítva; kár lenne tehát elodázni. 
Reflektál továbbá arra, hogy a mathematika se mindég 
igaz. Azt hiszi, hogy a bizottságnak is volt annyi érzéke 
ehhez a dologhoz, mint a mókusnak a dióhoz, a mennyi-
ben a lyukas mogyorót kiválogatta. A mi pedig az egyenlő-
séget illeti, épen ez volt a papság vágya, mert sok okos 
és eszes lelkész nyomorog szegény egyházban, míg számos 
jut gazdag eklezsiába érdemetlenül. Ha már a halálban 
egyenlőség van gazdag és szegény pap között, adjuk meg 
mi is az egyenlőséget özvegyeiknek. Ezzel az egyenlőség-
gel a meghaltnak tartozunk. 

Kovács Albert abban a tudatban szól, hogy még 
egyszer visszaküldetik a javaslat az egyházkerületekhez. 
Az az idő, mióta a javaslatot kezébe kapta, nem elég 
arra, hogy arithmetikai alapját megbírálja. De azért fog-
lalkozik vele, nem krajcárnyi pontossággal, csak általá-
nosságban. A javaslat számtani alapját két részre osztja. 
Vannak benne olyan számok, melyek biztosak és melyek 
bizonytalanok. Van 2000 lelkész, ez biztos (?), adatik 
250 frt özvegyi pensió, ennek fedezetéül kell 60 frt jára-
dék, s a gyermekek pensiójának fedezete 6—7 frt, tehát 
2000 nő és megfelelő gyermek számára 67,000 frt évi 
járadékkal kell megindulni. Az a kérdés, megvan-e ez ? 
Felveszi, hogy 1,500,000 frt fizetése van a papságnak, 
tehát másfél millió után bejön 150,000 frt tőke. melynek 
kamatja 6000 frt. A konvent igér 100,000 frtot, ennek 
kamatja 4000 frt. E szerint ezekből és a járulékokból évi 
jövedelme az intézetnek 62,000 frt. Tehát a megindulás 
órájában 4—5000 frt hiánya van már. Hogy segít a ja-
vaslat ezen a hiányon ? kilátásba helyezi, hogy később 
a pensiót leszállítja. Tehát fog evezni nehánv évig, azután 
elmerül. Baksaynak igaza van abban, hogy a számok 
nem olyanok az életben, mint a papiroson. 25 év múlva 



hogy 4 % - ° s lesz-e a tőke jövedelme, azt nem lehet tudni. 
Nem ellenzi, hogy általánosságban elfogadtassák a javaslat 
és a kerületek bírálata alá bocsáttassék, de ha pontos 
utánszámítással úgy fogja találni, hogy a fedezet már az 
induláskor sincs meg, akkor a végleges szavazásnál ellene 
szavaz. Más oldalról, nem tudja, hogy papságunk úgy 
érti-e az egyenlőséget, mint azt a bizottság megcsinálta, 
hogy t. i. a pensió ugyan egyenlő legyen, de a teher 
nem. Ezt a rendszert csak úgy lehet megcsinálni, hogy 
a kik súlyosan terheltetnek, de nem egyenlően jutalmaz-
tatnak, maguk is beleegyezzenek, mert ilyen dolgot erő-
szakolni nem lehet. 

Tisza István melegen óhajtja a tervezet elfogadását 
s ennek alapján a gyámintézet létrehozását, mert érdekük-
ben áll a lelkészözvegyeknek, hogy biztos évjáradékra 
számíthassanak és legyen biztos existentiájuk. Ha a kal-
kulus nem ütne is be. nem hiszi, hogy a segélyezést le-
szállítanák, mert hiszen állanak segítő eszközök az egye-
temes egyház rendelkezésére. Az évek hosszú során elő-
álland ugyan egy bizonyos hiány, de erről már előre 
gondoskodva van a bizottság által kért 30 ezer frt megadá-
sával. Az egyházmegyék gyámintézeteihez nyúlni bajos 
dolog; ha azok a közös cél oltárára önként teszik vagvo-
naikat, annak szívből örül, de kényszeríteni Őket nem lehet. 

Szász Domokos a javaslat ellen irányuló vélemé-
nyek mindenikét sorra vévén, azokat minden oldalról 
cáfolja. A papi javadalmak már évekkel ezelőtt megütöt-
ték a javaslatban felvett összeget. így erre nézve nem 
foroghat fenn kétség. A kamatláb leszállásának lehetősége 
nincs kizárva, de azért van a javaslatban, hogy később 
revisió történjék. Másfelől meg nincs számításba véve a 
papi javadalmak emelkedése sem, a mi pedig a rendsze-
resítendő államsegély által bizonyosra vehető. A mi azt 
illeti, hogy az évi járulék nincs arányban a befizetéssel, 
arra nézve egész biztossággal állíthatja, hogy nincs a vi-
lágon olyan biztosító társaság, mely ilyen csekély befize-
téssel még csak megközelítőleg ennyi évjáradékot is adna. 
Egyébiránt szóló azt hiszi, hogy mihelyt az országos 
gyámintézet segélyezni kezd, azok az egyházmegyei gyám-
intézetek, melyek súlyosabb terheket róttak a lelkészekre, 
azonnal enyhíteni fognak a terheken. A traktusok gyám-
intézeteit szerette volna ugyan ő is beolvasztani az egye-
temes gyámintézetbe, de ez az egyházmegyék határozott 
ellenzésén hajótörést szenvedett. — A javaslat szavazás alá 
bocsáttatván, nagy többséggel elfogadtatott. 

Ezután áttért a konvent a tervezet részletes tárgya-
lására. Néhány kisebb módosítással a javaslat részletei-
ben is elfogadtatott. Legfontosabb az a módosítás, mely 
szerint a gyámintézet pénzei nem takarékpénztári betétként 
fognak kezeltetni, hanem hogy a tőkék minél jobban 
gyümölcsözzenek, a kezelést a konvent fogja megállapí-
tani. Végül kimondatott az is, hogy az így megállapított 
gyámintézeti javaslat véleményezés végett kiadatik az 
egyházkerületeknek, melyek felhivattak, hogy észrevételei-
ket az októberben tartandó konventre felterjeszszék. 

A harmadik napi ülésen az erdélyi egyházkerület 
megkeresésére, hogy a f. évi őszi rendkívüli konvent 
Kolozsvárit a theologiai fakultás megnyitásakor tartassék, 
a konvent kimondja, hogy őszi üléseit Kolozsváron fogja 
megtartani okt. 15. és nov. 15-ke között az elnökség által 
meghatározott napokon. 

Olvastatott az egyetemes leltári bizottság jelentése a 
lelkészi javadalmak kimutatásáról. Ezt a konvent helyeslő 
tudomásul veszi és a bizottság javaslatára a lelkészi fize-
tések rendezésének alapjául a 800 frtos minimumot vette 
fel. Ezen minimum eléréséig a lelkészi javadalmak kiegé-
szítésére szükséges összeget 816,871 korona 42 fillérben 

állapítja meg. Ennek folytán ily értelmű felterjesztést fog 
intézni a vallás- és közoktatási miniszterhez, egyúttal meg-
toldván ezen szükségletet 20,000 frt összeggel a nem rend-
szeresített segédlelkészi állomások javadalmának rendezése 
céljából. Ezzel kapcsolatban felhatalmaztatott, a közalap-
végrehajtóbizottság előadója, hogy a hibás, vagy hiányos 
jelentő íveket, kijavítás, illetve újból való kiállítás végett 
az illetékes egyházmegyei hatóságokkal kijavíttassa, illetve 
kipótoltassa. 

Negyedik napon olvastatott a horvát-szlavonországi 
misszióknálc a dunamelléki egyházkerület főhatósága alatti 
egyesítése ügyében tett jelentés. A dunántúli és duna-
melléki egyházkerület véleményei felolvastatván, az egye-
temes missziói bizottság javaslatára a konvent szótöbb-
séggel kimondotta, hogy jelenleg még az egyesítést nem 
kisérti meg. Elvárja azonban a dunántúli egyházkerület 
erélyességétől, hogy a nevezett missziói körben az ügyek 
fejlesztésére és ápolására nézve minden lehetőt megtesz. 
A missziói bizottság egyéb javaslatai egyhangúlag elfo-
gadtattak. A konvent által a bizottság előterjesztése alapján 
a következő missziói segélyek szavaztattak meg : Egyszers-
mindenkori segélyek : a dunamelléki egyházkerületből: 
Pécs 500 frt, Ercsi 300 frt, Hévíz-Györk-Hatvan 300 frt; 
dunántuli egyházkerületből: Pozsony 200 frt; tiszáninneni 
egyházkerületből: Abod 150 frt, Bacska 100 frt; erdélyi 
egyházkerületből: Szász-Medgyes 100 frt, Fehérkyskóvöl-
gve 100 frt, Brassó 150 frt, Nagy-Ölves 50 frt, András-
falva 50 frt. Állandó segélyek a dunamelléki egyházkerü-
letből: Banovce 750 frt, Banovcei szeretetház 100 forint, 
Beska 600 frt, Szelistye 500 frt, Tiszakálmánfalva 500 frt, 
Gyöngyös 200 f r t ; a dunántuli egyházkerületből: Nagy-
Kanizsa 500 frt, Keszthely-Köveskálla 150 frt, Verőce és 
vidéke 200 frt, Brekinszka 350 frt. Fiume 500 frt, Új-Szőny 
400 frt, Esztergom 350 frt, Csehi 200 frt, Pozsony 200 frt; 
tiszáninneni kerületből: Homonna 500 frt. Lucska 300 frt. 
Ózd 500 frt., Eperjes-Abaúj-Vajkóc 500 frt, Jenke 300 frt, 
Szentes 200 frt, Minaj 300 frt, Eger 350 frt, tiszántúli 
egyházkerületből: Polgári 500 frt, Békés-Bánát 1730 frt, 
Munkács 600 frt, Bilke 200 frt, Dolha 300 frt, Técső 100 frt, 
Huszt 100 frt, Nagy-Szőllős 100 frt, Körös-Nagyréve 400 frt, 
Avas-Újváros 150 frt, Krassó 100 frt, Marm.-Sziget 300 frt, 
Erdőd 50 frt, Nagy-Bánya 150 frt, Erdőhegy 150 forint, 
Boros-Sebes 300 frt, Új-Bokszeg 100 frt, Radna-Lippa 300 frt; 
erdélyi egyházkerületből: Torda-Túr 100 frt, Pata 100 frt, 
Küküllővár 100 frt, Ér-Körös-Szeő-Demeter 100 frt, Pu-
lyon 100 frt, Kide 100 frt, E.-Romániai misszió 1000 frt. 

Az iskolai bizottság jelentése alapján a közoktatási 
miniszter leirata a pápai, székelyudvarhelyi, szatmári gim-
náziumok államsegélyezése ügyében tudomásul vétetett. 
Ugyancsak az iskolai bizottság javaslatára elhatározta a 
konvent, hogy az egyetemes tanügyi bizottságot újból 
szervezi, még pedig oly módon, hogy abba 10 tagot a 
konvent, 10-et az egyházkerületek fognak választani. A 
tagok megválasztását az őszi gyűlésen eszközlik. 

Anyakönyvek vezetése ügyében Tiszántúl indítványá-
val kapcsolatban elhatároztatott, hogy a püspökök hívják 
fel a lelkészeket az anyakönyvek életbeléptetése után is 
egyházi anyakönyvek vezetésére. Az ezzel kapcsolatos egy-
házi ügyekre, szertartási cselekvényekre egy bizottság 
neveztetett ki, melynek véleményes javaslata a legközelebbi 
konventig elváratik. Ezen bizottság tagjai a püspökökön 
kívül: Karap Ferenc, Darányi Ignác, Szabó János, Mitrovics 
Gyula és Bartha Lajos. 

A pátkai elkeresztelési ügy, az újabban életbe lép-
tetett törvények következtében tárgytalanná válván, nem 
kiván intézkedést. A horvát-szlavónországi vallássérelmi 
ügy az elnökségnek van átadva, elintézése folyamatban. 



A tanítói fizetések és korpótlékok ügye a kolozsvári 
konventhez tétetett át. 

A kassai katonai alreáliskolai vallástanítás ügyét a 
konvent majd akkor tárgyalja, ha az egyházkerületek 
mindenikétől beadatnak a vallástanításra vonatkozó adatok. 

A zilahi főgimnázium államsegélyezése ügyében az 
erdélyi igazgatótanács kéri a konventet, hogy a hozzá 
pártolólag felterjesztett kérvényt sürgesse meg. Megsür-
gettetik. 

Közköltségek felosztása tárgyában a zsinati törvény 
értelmében úgy határozott a konvent, hogy a konventi 
képviselők számának aránya szerint osztják meg a költ-
ségeket az egyházkerületek között. 

Ezek után, több tárgy nem lévén, Kun Bertalan 
püspök buzgó imával az ülést bezárta. 

B. Gy. 

I R O D A L O M . 

** »A magyar nemzet története® című tiz kötetes 
nagy munkából, melyet az Athenaeum ad ki, megkaptuk 
a 16—18 ik füzetet. Ezekben a füzetekben Kuzsinszku 
Bálint folytatja a római korszakról szóló érdekes tanul-
mányát, a melylyel a hazai olvasó közönség előtt máris 
nagy figyelmet keltett. Megismertet bennünket a római 
városi és községi szervezettel, a nemzetiségi és vallási 
viszonyokkal, majd tüzetesen foglalkozik a római korszak 
fenmaradt emlékeivel és a római korszak IV. századába 
vezet át bennünket, melynek ismertetését a következő 
füzetekben folytatja. Ez a három füzet is tele van a római 
korszak emlékének szebbnél-szebb ábrázolásával. A 16-ik 
füzethez műmellékletül van hozzácsatolva »Magyarország 
térképe a római uralom idejében*, »Trajánus oszlopa 
Rómában*, pompás fénynyomatban; de kétségkívül nagy 
érdeklődést fog kelteni az erdélyi Sarmizegetuza helyén 
(Várhelyen) talált két római mozaikkép, mely fényes szín-
képben van bemutatva. Ugyancsak e fűzesekhez műmellék-
letül van csatolva Pannóniának négy római korbeli Peutin-
ger-féle térképe, mely eddig a magyar munkákból hiányzott. 
Szövegképek ezekben a füzetekben is nagy számmal van-
nak. Egyes füzet, ára 30 kr. Kapható minden hazai könyv-
kereskedésben. Az Athenaeum kiadótársulat a millenniumi 
történet vevőinek kellemes meglepetést szerzett azzal, hogy 
a 18. füzethez »kedvezményes értékjegyet* mellékel, mely-
nek tulajdonosa felhatalmaztatik, hogy a »Kézi Lexikont« 
két kötetbe díszesen kötve 16 frt helyett minden könyv-
árusnál 10 írtért, veheti meg. Az Athenaeum ezen ked-
vezmény nyújtásával mintegy viszonozni óhajtja azon nagy 
és lelkes felkarolást, melyben az egész magyar közönség 
a Millenniumi Történetet részesíti. 

** Bibliát a konfirmándusoknak. A konfirmáció 
idejének közeledte alkalmával tudósítom az érdeklődőket, 
hogy a 12 kr és 18 kros újtestamentomok különös ked-
vezményekkel a konfirmándusok részére nálam kaphatók. 
Moody András, a skót biblia-társaság képviselőié (Buda-
pest, Rudolf-rakpart 7. sz.) 

** Grüss Gott. Famler G. A. torzsai és Ludik E. 
kukmiri ev. lelkészek a »Téli Újság« modorában és szel-
lemében egy igen jóravaló vallásos néplapot szerkesztenek, 
melyet Uornyánszky V. ad ki Budapesten. A hazai német 
ajkú közönség a lapot oly szépen felkarolta, hogy az ere-
detileg csak téli idényre szánt lapocskát a szerkesztők 

és a kiadó most már egész évben megjelenő heti lappá 
tették. A lap előfizetési ára számonként 2 kr., március 
elejétől november végéig 78 kr., feltéve, hogy egy cím-
szalag alatt legalább 10 példány küldhető. Az előfizetési 
pénzek Hornyánszky V. könyvkiadóhoz küldendők. — A 
lapocska négy oldalon vallásos költeményeket, vallásos 
elmélkedéseket, vallásos rajzokat, bibliamagyarázatokat, 
apróságokat közöl csinos kiállításban, népszerű nyelven, 
határozott evangéliumi szellemben. Minden szám egy-egy 
szép képpel is van illusztrálva. Német ajkú gyülekezetek 
pásztorai és tanítói jó munkát, valóságos belmissziót vé-
geznek ennek a hitébresztő és hitfejlesztő lapnak a ter-
jesztésével. 

** Anyag és szellem. Bölcsészet-csillagászati tanul-
mány. Irta Kármán Pál. Budapest, 1895. 136 1. Ára 1 frt. 
— E műben a bölcselő lelkületű szerző Istennel, a világ-
gal, az emberrel, a világegyetemmel, naprendszerünkkel, 
a bolygók képződése és jövőjével s a más égi testekkel 
való közlekedéssel foglalkozik vallásos, philosophiai és csil-
lagászattani alapon, sok olvasottsággal, de sok felületes 
dilletantismussal. Műve bevezetésében »a munka célja és 
iránya« cím alatt helyesen indul ki abból, hogy >miután 
sem a bölcsészet magában, sem a természettudományok 
nem képesek az ember lelki szükségleteit kielégíteni, azért 
szükséges, hogy a kettőt összekössük s lehetőleg össz-
hangzatba hozzuk a kijelentett vallás tanításaival*, vagy 
más szóval kifejezve, szerző is vallja azt az igazságot, 
hogy az igaz tudomány az Istenhez vezet. A »befejezés* 
is arra mutat, hogy a bölcsészet és a természettudomá-
nyok ismerete nem ellenkezik a vallással, sőt inkább azt 
előmozdítja. Sajnos, hogy apologétikai jellegű monogra-
phiája, mely az Isten lételét bizonyítja s az ő nagyságát 
magasztalja, forrásairól be nem számol, s hogy szerző 
minden nagy olvasottsága és széleskörű tudása mellett is 
nem tudja a rengeteg anyagot egységbe olvasztani. Hiányzik 
abból a rendező és kritikai szellem. Öreg J. és Pauer J. 
nézeteinél (41. s köv. 1.) sem lett volna szabad megelé-
gednie azoknak egyszerű reprodukálásával, az újabb philo-
sophusoknál pláne az »Ember az ember* című szakasz-
ban bölcselettudása hiányos és hézagos. Derék dolog azon-
ban, hogy lelkészeink egynémelyike philos. és természettudo-
mányi alapon apologétikai kérdésekkel is foglalkozik, s 
e nemben szívesen üdvözöljük és ajánljuk szerző művét. 
(Se. M.) 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megkaptuk a 111—115. füzeteket, vagyis a VIII. kötet 
6—10. füzeteit. Ehhez az 5 füzethez, melyek a Grimma 
és Hajólajstrom közti anyagot ölelik fel, a következő mel-
lékletek vannak csatolva: Görög szobrászat 3. lap, Gőz-
hajók 2. lap, Gyíkok 1. és 2. lap (az utóbbi színnyomat), 
Győr város tervrajza, Győr vármegye térképe, Gőzkazá-
nok 1—3. lap, a m. kir. államvasutak menetrendábrája, 
Guritópálya a háromszéki havasokban. Gyorsírási rend-
szerek, Gyámkövek, Könyvnyomdai gyorssajtó, Gőzkocsik, 
Hajdú vármegye térképe és a Hajók 1. lapja; a szöveg-
ben pedig 83 szép ábra van. 



** Uj könyvek. A hét folyamán a következő köny-
veket kaptunk: 1. Természeti törvény a. szellemi világban, 
írta Diummoncl Henrik, fordította Csizmadia Lajos, a 
m. prot. irod. társaság kiadványa, ára 1 frt 50 krajcár. 
2. Temetés. Halotti beszédek és imák, írta Gulyás Lajos, 
ára 1 frt 20 kr. 3. Bossuet beszédei. I. köt., fordította és 
bevezetéssel ellátta Acsay Ferenc, Bossuet arcképével, 
ára 5 frt. 4. Költeményeit, írta Szász Gerő, két kötet, ára 
kötetenként 2 frt. Mindeme könyveket behatóbban fogjuk 
ismertetni, most csak jelezni kívántuk megjelenésöket. 
Szász Gerő költeményeiből mai számunkban mutatványt 
is közlünk. 

E G Y H Á Z . 

A Nagypénteki Ref. Társaság, mely az elzüllött 
gyermekek számára Budán »Otthon«-t épít, tisztelettel 
felkéri mindazokat, kik a társaságtól gyűjtőíveket fogad-
tak el, hogy íveiket a gyűjtött összegekkel a pénztárnokhoz 
(Szőts Albert min. oszt. tanácsos, lakik: Lovasút 58. sz.) 
annyival is inkább beküldeni szíveskedjenek, mert a tár-
saságnak e hóban az »Otthon* telkének a vételárából az 
utolsó részletet fizetnie kell. A társaságba újabban belép-
tek: dr. Koller Gyuláné 100 frttal örölíös tagul; br. Bánffy 
Györgyné, Bélteki Albert, Bóné Géza, Kurdi Béla, gr. Te-
leki Ádám, gr. Teleki Domokos és gr. Teleki Géza 10— 
10 frttal rendes tagoltul; Schmer Ferenc pártoló tagul. 
Adományoztak: Debreceni első takarékpénztár 10 frtot, 
beregsomi leik. Sütő Kálmán gyűjtése 4 frt és Tóth Imre 
Mező-Sas 1 frt. Budapest, 1895. április 2. Az elnökség. 

A gyűdi gyülekezet köréből írják nekünk: Túri 
Lajos gyűdi ev. ref. lelkész, felső-baranyai egyházmegyei 
aljegyző, egészségi állapota és családi körülményei miatt 
állásáról lemondott, s már e hó 24-én elhagyva állását, 
Bácsmegyébe költözik. Papi jellegét továbbra is megtartja. 
A távozó egyike volt az egyházmegye legjelesebb egyházi 
szónokainak, s e mellett szívvel-lélekkel hivatásának élt, 
ki nagy gonddal ápolta hívei közt a vallásosságot és moz-
dította elő egyházközségének felvirágoztatását. E mellett 
rendezett vagyoni viszonyai megengedték, hogy egyházi 
és közcélokra adakozzon, a mit a legnagyobb következe-
tességgel meg is tett. Hivei őszintén sajnálják a jeles és 
buzgó lelkész távozását, s bizonynyal szívesen és hálával 
emlékeznek vissza lelkiismeretes működésére, melyhez a 
siker épen nem hiányzott. 

A nyiregyházai ref. egyház folyó hó 7-én lélek-
enieloen ünnepelte meg szeretett lelkésze Lukács Ödön 
f.-szabolcsi esperes beköszönésének 25-dik évfordulóját. 
Titokban, csendesen készült az ünnepre, nem vert fel 
port előre, hogy annál magasztosabban ünnepeljen úgy-
szólván házilag. Pedig Lukács megérdemelte volna a zajo-
sabb ünnepeltetést is. Új és díszes templom, második és 
nemsokára harmadik tanítóság, új iskolaépület és nemso-
kára új szép paplak tesznek tanúbizonyságot Lukács 

apostoli működéséről, úgy, hogy az ő korát méltán lehet 
a nyiregyházai egyház újjászületési korának nevezni. Ezen-
kívül egyházirodalmi működése (két kötet imakönyv, három 
kötet prédikáció és számtalan egyházi cikk) is szép nevet 
és dicsőséget szerzett neki szélesebb körben, szerte e haza 
protestánsai körében. Az egyszerű ünnepély a templom-
ban folyt le a rendes istentisztelet alkalmával. Ez alka-
lommal maga a jubiláns szónokolt a CXVI. zsoltár 13 — 
15. versei alapján, könyekig meghatva s az egész fényes 
gyülekezetet könyekre indítva. Majd Szesztay Károly 
ügyvéd a presbvterium nevében üdvözölte, kiemelve nagy 
érdemeit, a mire a jubiláns meghatottan mondott forró 
köszönetet, buzdítva, hogy segítsenek neki Nyíregyházát 
mintaegyházzá tenni Szabolcsmegyében. A lélekemelő 
ünnepély örök emelék marad a jelenvoltak szivében. Mi 
is szívből kívánjuk a jubilánsnak: Ad multos annos! 

A Tábitha-egyesület javára, mely Tisza Kál-
mánné védnöksége alatt a főváros szegényeit felekezeti 
tekintet nélkül ruhával és élelemmel segélyezi, f. hó 7-én 
több úrinő gyűjtést rendezett a főváros prot. templomai-
ban. A Kálvin-téri templomban ez alkalommal Szász Ká-
roly püspök prédikált, azt fejtegetve nagy hatással, hogy 
Krisztus a templomból a pénzváltókat és galambárusokat 
ostorral űzi ki. de a szent célokra gyűjtő és adakozó jószívű 
lelkeket megáldja. Az adományokat három asztalnál Dá-
niel Ernőné, Wlassics Gyuláné, Heinrich Gusztávné, Csiky 
Kálmánné, Dániel Gáborné, özv. Antal Gézáné, Rickl Gyu-
láné és Sóos Elemérné úrnők vették át. Gyűjtésök ered-
ménye 184 frt 54 kr. és egy drb 10 frankos arany. 

A protestáns irodalmi társaság közgyűlése 
mintegy negyven tag jelenlétében f. hó 5-én tartatott meg 
Budapesten. Ott voltak Szász Károly, Zelenka Pál, Szász 
Domokos, Kiss Áron püspökök, Baksay Sándor, Szabó 
János, Széli Kálmán, Lukács Ödön, Fejes István esperesek, 
Szilassy Aladár, György Endre, Perlaky Elek gondnokok. 
Csiky Kálmán, Farkas József, Kenessey Béla, Mitrovics 
Gyula, Német István, Petri Elek, Schneller István, Szabó 
Aladár, Szlávik Mátyás, Szőts Farkas, Tóth Sámuel, Mokos 
Gyula stb. tanárok, Földváry László, Hévész Kálmán, 
Zoványi Jenő stb. lelkészek, néhány segédlelkész és hit-
oktató. Szász Károly elnök rövid megnyitó beszéde után 
Kenessey Béla titkár olvasta fel jelentését, melyben ki-
tüntette, hogy mennyivel indult meg a társaság, s mennyire 
segítette máig az Isten. Első évben volt a társaságnak 
924 tagja, most pedig van 1233, tehát 309-cel több, mint 
hat évvel ezelőtt. Akkor a vagyona 39,000 frt volt, most 
pedig 54.471 frt. A szellemi munka eredménye pedig egész 
kis könyvtár. A Prot. Szemle hat évfolyama 25—30 ívnyi 
terjedelemmel, hét nagyobb monografia és 10 füzet népies 
irat. Az elmúlt évben a társaságnak volt 6422 frt 8 kr. 
bevétele és 6343 frt 45 kr. kiadása. A hátralékok 6582 frtot 
tesznek ki. Ennyit a jelentésből. Általánosabb érdekű hatá-
rozatok, hogy a társaság, ha erre meghívást kap, köz-
gyűlését a jövő év kivételével, lehetőleg valamely vidéki 
városban tartja; és hogy a titkári hivatal a péuztárnoki-
tól külön választatik. A közgyűlés áldozatkészségökért és 
buzgalmokért elismerését fejezte ki Hegedűs Sándor és 
Lukács Ödön tagoknak, a Hornyánszky cégnek, továbbá 
kiváló buzgalmáért és tevékenységeért köszönetét és elis-
merését nyilvánította eddigi titkárának, Kenessey Bélának. 
Mivel az elnökválasztás előre nem látott nehézségekbe 
ütközött, elnök felkéretett hivatalának a legközelebbi köz-
gyűlésig való megtartására, A társaság többi tisztviselői 
egyhangú választással a következők lettek: alelnök Hegedús 



Sándor; titkár: Szőts Farkas; pénztárnok: Bendl Henrik; 
ügyész: dr. Fromm Lajos. A választmányba beválasztat-
tak: a fővárosi tagok közül: dr. Kiss Áron, Papp Károly, 
báró Prónay Dezső, Szilágyi Dezső, Hegedűs István. Sztehló 
Kornél, gróf Tisza Lajos, Szász Károly, dr. Szabó Aladár, 
Szilassy Aladár, Zsilinszky Mihály; a vidéki tagok közül: 
Baksav Sándor, Balogh Ferenc, dr. Bartha Béla, Breznvik 
János, Csiky Lajos. Fejes István, Géresi Kálmán, Gyurácz 
Ferenc, Karsay Sándor, Poszvék Sándor, Szász Domokos, 
Szeremley Samu, Szilády Áron. dr. Szlávik Mátyás, Tóth 
Sámuel, Kenessey Béla, kik Hegedűs István, Szabó Aladár 
és Szilassy Aladár kivételével eddig is tagjai voltak a 
tisztviselői karnak és a választmánynak. — A közgyűlést 
megelőző nap 16 választmányi tag jelenlétében választ-
mányi gyűlés tartatott, mely főként a közgyűlés előkészí-
tésével foglalkozott. 

I S K O L A . 

Kormányképviselők az érettségi vizsgálatokon. 
Az autonom protestáns középiskolák folyó évi rendes érett-
ségi vizsgálataihoz a következő kormányképviselők kül-
dettek ki: A dunamelléki evang. ref. egyházkerületben: 
Budapestre és Kecskemétre dr. Hegedűs István, Halasra 
dr. Beöthy Zsolt, Nagy-Körösre György Endre. A dunán-
túli ev. ref. egyházkerületben: Pápára Csiky Lajos, Csur-
góra dr. Tóth Lajos. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerü-
letben : Miskolcra és Sárospatakra Kenessey Béla, Rima-
szombatra dr. Ballagi Aladár. A tiszántúli evang. ref. 
egyházkerületben: Debrecenbe dr. Ballagi Géza, Mára-
maros- Szigetre Szinnyei Gerzson, Hódmezővásárhelyre 
dr. Ilosvay Lajos, Szatmárra dr. Schilling Lajos, Kisúj-
szállásra dr. Csiky Kálmán, Mezőtúrra Kovács Albert. 
Az erdélyi egyházkerületben: Kolozsvárra és Zilahra 
SzŐts Farkas, Marosvásárhelyre dr. Öreg János, Szász-
városra és Sz-Udvarhelyre Géresi Kálmán, Nagy-Enyedre 
dr. Lánczy Gyula, Sepsiszentgyörgyre dr. Ballagi Aladár. 
— A dunáninneni evang. egyházkerületben: Pozsonyba 
dr. Horváth Ödön, Selmecbányára dr. Asbótli Oszkár. A 
dunántúli ev. egyházkerületben: Sopronba dr. Fröhlich 
Izidor. A bányai egyházkerületben: Budapestre dr. Asbóth 
Oszkár, Szarvasra Hörk József. A tiszai egyházkerület-
ben: Iglóra Gömöry Oszkár, Késmárkra és Eperjesre 
Mauritz Rezső, Rozsnyóra dr. Heinrich Gusztáv, Nyíregy-
házára dr. Klein Gyula. Az erdélyi egyházkerületben: 
Nagy-Szebenbe dr. Heinrich Gusztáv, Segesvárra Schneller 
István, Medgyesre és Besztercére Elischer József. Végül 
Kolozsvárra az unitáriusok főgimnáziumához Kuncz Elek 
tankerületi íőigazgató. 

A Il-ik egyetemes tanügyi kongresszus ren-
dező bizottsága f. hó 6-án Heinrich Gusztáv elnöklete 
alatt ülést tartott, melyen a f. hó 11-én tartandó szervező 
gyűlés készítéséről tanácskoztak. Megállapították a szer-
vező gyűlés programmját. Nagy László ideiglenes főtitkár 
bejelentette, hogy részvételre immár mintegy 130 tanügyi 
egyesület és testület jelentkezett. A budapesti egyetemről 
az orvosi, bölcsészeti és a hittani fakultás, a budapesti 

ref. theologiai akadémia, a nagv-enyedi, sárospataki, eper-
jesi főiskolák stb. is bejelentették a mozgalomhoz való 
csatlakozásukat. A szervező gyűlés után, április 11-kén 
ismerkedő est lesz a vigadó nagy éttermében. 

Középiskoláink vagyona a legutóbbi évek során 
igen jelentékenyen emelkedett. Ezelőtt három évvel a hazai 
középiskolák összes vagyona nem érte el a huszonhat 
millió forintot, ma pedig már jóval több. mint 28 V2 millió 
forint. A három év alatti emelkedés tehát meghaladja a 
tíz százalékot. Túlnyomó része a vagyonnak, közel huszonöt 
millió forint a gimnáziumokra esik. Á reáliskoláknál viszont 
aránylag nagyobb volt a legutóbbi évek alatt a vagyon-
gyarapodás (14-'/2

o/0, a gimnáziumoknál 9 °/o )- Legjelen-
tékenyebb a vagyonszaporulat az iskolaépületek becsérté-
kénél. Három év előtt az összes középiskolai épületek 
becsértéke mintegy tíz millió forint volt, ma meghaladja 
a tizenkét milliót. Általában középiskoláink a legutóbbi évek 
során épületek s fölszerelés dolgában nagyot haladtak. 
Igen sok régi iskola-épület helyett, a modern igényeknek 
megfelelő épület készült s ennek folytán természetesen 
igen jelentékeny változás állott be az iskolaépületek becs-
értékénél is. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Décsey Lajos temetése Sárbogárd községe, mint 

Lapunknak írják, régen látott olyan impozáns temetést, 
mint f. hó 3-án, mikor Décsey Lajos hamvait kisérték az 
örök nyugalom helyére. Maga az a megrázó körülmény, 
hogy a Décsey Lajos 50 évig tartó páratlanul szép és bol-
dog családi élete a végén néhány hónap alatt egész tra-
gédiává változott, szomorúan érdekessé tette s gyászos 
alkalmatosságot. Mult év okt. 3-án ülik meg az arany 
lakodalmat szerető gyermekek, unokák, rokonok körében, 
örvendező és hálás szívvel. Boldog örömzajtól hangos 
akkor a körtvélyesi úri lak. Az úrnő bár gyenge, mint 
a pihegő galamb, de Istennek ezen kedvezése, a ritka családi 
ünnep, fölvillanyozza, új erővel élteti; ám a férfi csupa 
élet, duzzadó erő és egészség. Aztán alig telik el pár hó, 
mikor az erős, hatalmas férfi gvógyíthatlan betegségbe 
esik. Orvos fia Budapestre viszi, s ott végeznek rajta olyan 
operációt, a minőt száz ember közül egy-kettő állhat ki. 
Ezen közben itthon a rég gyöngélkedő nő életereje, mind 
gyorsabban ég, mint a két végén meggyújtott fáklya s 
december 18-kán teljesen elég. 21-kén eltemetik az áldott 
jóságú úri asszonyt a nélkül, hogy férjét tudósítanák, a 
ki ott fekszik megoperáltan a »Vörös Kereszt« kórházá-
ban s egy ilyen hír halálos lehetne rá nézve. A körtvélyesi 
úri lakban innét túl olyan az élet, mint a keresztül met-
szett húrú hangszer játéka. Décsey Lajos csak márc. 9-én 
jön haza Budapestről látszólag megépülve, de szivében 
hozva a halál magvát s ápril. 1-én elmegy nagyon ked-
ves felesége után. Hát nem tragikus ez?! »Nem tudja az 
ember a mi következik és a mi utóra lészen, kicsoda 
mondja meg azt neki?« Préd. X. 11. A nagy közönség 
csak úgy tódult »a jó Nagyságos Űr* koporsójához. A 
temetés délután egy órakor kezdődött a körtvélyesi szo-
morúház udvarán. A ravatal egyik oldalán a gyászoló 
család tagjai állottak, a másikon, kissé hátrább, a cselédség 
apraja, nagyja, kiknek némely része már ott született a 
pusztán s egész életét a jó úri család szolgálatában tölti. 
Köröskörül az egész környékből összegyűlt illusztris teme-
tési közönség. A ravatalnál Forgács Endre s.-bogárdi lelkész 
s a külsősomogyi egyházmegyéből az esperes: Bocsor 



Lajos és Fábián Mihály, kik eljöttek, a nagyon szeretett 
gondnok temetésére. A bogárdi dalárda éneke után a helyi 
lelkész mondott imát s aztán megindult az impozáns 
30 kocsiból álló kiséret. Sárbogárd utcája, melyen elvonult, 
telve volt néppel, a község házán gyászlobogó lengett. 
Harangok zúgása közt ért a menet a ref'. templomba, mely 
akkorra megtelt mindenféle felekezetű közönséggel. Itt a 
dalárda éneke után ismét a bogárdi lelkész tartott halotti 
beszédet. Ennek végeztével a bogárdi köztemetőbe elhunyt 
felesége mellé helyezték a boldogultat. A sírnál Bocsor 
Lajos külső somogyi esperes búcsúzott el szívre ható 
szavakban »az egyházmegye vezérétől és apjától®. Azután 
elhantolták a koporsót s azzal a fájdalmas tudattal oszlott 
szét a közönség, hogy egy derék, buzgó ref. emberrel ismét 
kevesebb van. 

esik egy; az Oroszbirodalomban (Finnországot kivéve) 
800 h. " és f. (200 Szent-Pétervárott, 75 Moszkvában), 
109.341 egyénre esik egy. Az egész földön 41.000 hirlap 
és folyóirat jelen meg s 36,318 egyénre esik egy. Ez idő 
szerint Magyarországban megjelen összesen 1003 hirlap 
és folyóirat; ebből 15.325 főre esik egy. A magyar faj 
tehát újságolvasás tekintetében megközelíti Nagy-Británnia 
és a Németbirodalom lakosságát, messze felülhaladja az 
ausztriai tartományokat, Olaszországot, Spanyolországot, 
Skandináviát, nem is említve Romániát és Oroszországot, 
hol gyászosak e tekintetben az állapotok. De ha nemcsak 
a magyar fajt veszszük, hanem az összes magyarországi 
lakosságot, hazánk újságolvasás tekintetében akkor is jóval 
elhagyja az ausztriai tartományokat, Olasz-, Oláh- és Orosz-
országot ; a két utóbbi lakosságnál nálunk négyszer és 
nyolcszor annyian járatnak újságot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A klenóci népes ev. gyülekezet 
egyhangúlag Argay György ottani helyettes lelkészt vá-
lasztotta rendes lelkipásztorává. — A paksi ev. ref. egy-
ház rendes lelkipásztorává meghívás útján egyhangúlag 
Szabó Károly vörösmarti h.-lelkészt, a baranyamegyei keöi 
egyház lelkészévé pedig Kármán Lajos haraszti h.-lelkészt 
választották. 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. Mudrány 
András szabolcsi földbirtokos, a ki a mult hónap 28-án 
halt el, nagy alapítványt tett a sárospataki főiskola és a 
szabolcsi református egyház javára. Végrendeletét március 
31-én hirdették ki a sátoralja-ujhelyi törvényszéknél. E 
végrendelet értelmében összes zemplénmegyei birtokát, 
nevezetesen: a liszkai határban levő körülbelül 300 hold 
rétjét, szegilongi házait, földjeit, szőlőjét, edényekkel, keresz-
túri birtokait, tokaji úriházát és a pincéjében levő összes 
hegyaljai borait a sárospataki evangelikus református fő-
iskola tápintézete kapja. Ezt az örökséget 70.000—80.000 
forintra becsülik. A szabolcsi evangelikus református egy-
házra hagyta Mudrány összes szabolcsi birtokait (körülbelül 
200 katasztrális hold), továbbá paplakul szabolcsi kasté-
lyát nagy gyümölcsös kertjével együtt. 

* Összehasonlító hirlapstatisztika. Az amerikai 
Egyesült-Államokban 20.000 hirlap és folyóirat jelen meg 
(tizedrésze napilap), 3081 egyénre esik egy; Svájcban 
900 h. és f., 3229 egyénre esik egy; Dániában 328 h. 
és f., 6144 egyénre esik egy; Belgiumban 815 h. és f., 
7182 egyénre esik egy; Németalföldön 489 h. és f., 7528 
egyénre esik egy; a Németbirodalomban 5500 h. és f., 
8519 egyénre esik egy; Franciaországban 6035 h. és f.; 
(164 napilap), 7435 egyénre esik egy; Spanyolországban 
1128 h. és f. (köztük 280 napilap), 14939 egyénre esik 
egy; Skandináviában 404 h. és f., 16,400 egyénre esik 
egy; Nagy-Británniában4084 h. és f., (köztük 900 napilap), 
8692 egyénre esik egy; Olaszországban 1606 hirlap és 
folyóirat, (köztük 150 napilap), 17,721 egyénre esik egy; 
az ausztriai tartományokban 1274 h. és f. 18,078 egyénre 
esik egy (Bécsben 770 h. és f. jelen meg.) Finnországban 
145 h. és f. (finn nyelven 80, svéd nyelven 62), 20.007 
egyénre esik egy; Romániában 102 h. és f. 52.706 egyénre 

Pályázat theol. akadémiai tanszékekre. 
1046/1895. sz. 

Az 1895-ik év folyamán tartandó rendkívüli egyház-
kerületi közgyűlésen választás útján a nagyenyedi ev. ref. 
Bethlen-kollegium tlieol. akadémiáján elhalálozások folytán 
megüresedett két rendes tanári tanszék fog betöltetni. 

E tanszékek egyikével az Ó-, másikával az Újszö-
vetségi exegetikai, esetleg a történelmi és rokon tudomá-
nyok tanítási kötelezettsége jár a konventi tantervben meg-
szabott heti maximális óraszámmal. 

E tanszékek mindenike után járó javadalom évi 
1650 frt készpénz; 50 frt ötödéves pótlék, természetbeli 
lakás vagy 300 frt lakbér és esetleg veteményes kertrész. 

Az alkalmazandóknak az egyházkerületi közgyűlés 
jóváhagyása esetében a kollégium minden lehető esetre 
(végkielégítés, nyugdíj, özvegyek és árvák ellátása stb.) 
szorosan ugyanolyan kötelezettségek ellenében ugyanolyan 
jogokat biztosít, milyenek az állami, illetőleg más nyilvános 
tanintézetek tanáraira nézve az 1885. évi XI. és az 1894. 
évi XXVII. országos t.-cikkekben vannak megállapítva. 

Az állomás 1895. szept. 1-én foglalandó el. 
A pályázni óhajtók életkorukról, vallásukról, képe-

sítettségükről, eddigi alkalmaztatásukról és irodalmi mű-
ködésükről szóló bizonyítványokkal felszerelt folyamod-
ványaikat az erdélyi ev. ref. egyházkerület püspökéhez az 
1895. évi május hó l-ig nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsából. 
Kolozsvártt, 1865. március 24-én. 

Dr. Kolozsvári Sándor, Párádi Kálmán, 
elnökhelyettes. 2—2 tanügyi előadó. 

A k i a d ó h i v a t a l ü z e n e t e . A ^Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap« évnegyedes előfizetőit tisz-
telettel felkérjük, hogy előfizetésüket megújítani, 
illetőleg a jövő évnegyedi előfizetési díjat bekül-
deni szíveskedjenek. A kik erre nézve nem nyilat-
koznak, azoknak a lapot tovább nem küldjük. 

A „Prot. Egyh, és Isk. Lap" 
kiadóhivatala. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség1: 

IX. kerület, Pipa-utca tlS. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Ki adó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di 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 csü tö r tökön . 

Előfizetési ára : 
Félévre : 4 frt 50 kr / egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

A magyar reformátusok veszedelme és 
ennek okai. 

I. 

Ha az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek jeles 
történelmi közleményeket is tartalmazó névtárait 
olvasgatom, fájdalmas érzés fogja el szivemet, 
látva, hogy ezen orthodoxnak nevezett hajdan 
hatalmas fejedelmi egyház, I. Apafi Mihály feje-
delemnek 1690-ben történt elhunyta után a 
XVIII. évszázadban s a folyó XIX. évszázad első 
felében, az egykor népes s az egész országban 
előkelő gyulafehérvári ref. gyülekezettel együtt 
mennyire alászállott. 

Utolsó tényleges ref. fejedelmének halálával 
letűnt az erdélyi ref. magyarság aranykora, s a 
Habsburg dynastia nagyfejedelmeinek uralkodása 
alatt azonnal megindult s az egész XVIII. év-
században meg nem szűnt az akkor még csekély 
számú római katholikusoknak s az ezekhez fel-
emelt görög katholikusoknak a ref. többség elle-
nében feltűnő dédelgetése, az addig leghatalma-
sabb ref. státusnak lealacsonyítása, püspökeinek 
az országos kormányszékből kiszorítása, s he-
lyökbe a visszaállított r. kath. püspökök beül-
tetése, az ország legfőbb méltóságainak és hiva-
talainak a leopoldi diplomában biztosított négyes 
vallásbeli egyenjogúsághoz képest hitfelekezetek 
szerint törtónt kijelölések mellett is leginkább 
hitbuzgó római katholikusokkal betöltése, a re-
formáció előtt fennállott régi templomoknak visz-
szafoglalása, a ref. egyházakat, lelkészeket ós 
tanítókat fejedelmi adományozások alapján iilető 
dézsmabeli és egyéb javadalmaknak, valamint a 
ref. főiskolák fejedelmi alapítványainak, sőt még 
a ref. fejedelmek bőkezűsége mellett egyes buzgó 
hitfelek adakozásából is létesült főiskolai épüle-
teknek is elvonása, a vegyes házasságokból szü-
letett gyermekeknek a r. kath. hitre, gyakran 
erőszakos módon törtónt áttérítóse ós a mi leg-
sajnosabb, a ref. magyarságnak eloláhosodása, 

mely magával hozta a sűrű ref. egyházaknak 
híveikkel együttes gyászos pusztulását, úgy hogy 
jelenleg az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek 493 
anya- és 35 társegyháza mellett 136 gyenge 
népességű leányegyháza s 495, tehát roppant 
számú, úgynevezett cliasporája vagyis szórványa 
van, s a mi valóban elszomorító, az anyaegyhá-
zak közt is találkoznak többen, melyek már 100 
lelket se számlálnak, a diasporákban pedig rend-
szerint csak 6 — 8 — 1 0 — 2 0 főre megy a temén-
telen oláhság között lézengő magyar reformátu-
sok száma; peclig a mostani gyenge népességű 
leányegyházak közül a legtöbbek a XVII. évszá-
zad elején még templomokkal, tornyokkal és 
iskolákkal ellátott virágzó anyaegyházak, a dia-
sporák peclig nagy részt templomokkal, sőt tor-
nyokkal is bíró elég népes leányegyházak voltak, 
miről írásbeli adatok hiányában jelenleg az om-
ladozó, sok helyt már romokban heverő puszta 
templomok és tornyok tesznek élő tanúbizony-
ságot. 

A régi magyar vármegyékben ós vidékekben 
a jövevény görög katholikus és görög keleti val-
lású oláhság a törzsökös magyar reformátusság 
mellett bámulatosan elhatalmasodott s az utóbbi-
nak számát mindenütt nagy mérvben leapasz-
totta, s még folyvást apasztja, sőt mellőzve a 
régi Aranyosszéknek még a XVI. évszázadban 
ref. vallásúak elhagyásával görög hitre tért, de 
magyar nyelvöket mind ez ideig megtartó köz-
ségeit, s a néphagyomány szerint szintén ref. 
székelyekből eloláhosodott havasi vadmócokat, 
az oláh elem még a királyföldi szászságba s a 
tömör székelysógbe is behatolt, s nemcsak a 
határszóleken, hanem a szász- és székelyföld bel-
sejében s Erdély legnagyobb városaiban is, mind 
a reformátusok, mind a r, katholikusok, unitá-
riusok ós szász evangélikusok között népes egy-
házakat alapított, melyeket folyvást tovább ter-
jeszkedve évenkint szaporít. 

Egyedül a régi Csikszék az a székelyek 



közt, mely a kebelében lelkészkeclett Ferenc-
rencli szerzetes atyák tevékeny buzgólkodásával 
a szomszéd reformátusok ós uni tár iusok ellené-
ben nemcsak ősi hitét megőrizte, hanem az oláh 
áramla tnak is a vele ha táros Moldva és Buko-
vina felől gátat vetve, az ottani e l románosodás 
ellen erős védbástyát képez. 

Az erdélyi számos hitfelekezetek közt való-
ban legsajnosabb a magyar reformátusok álla-
pota, kiknek számát a fentebbiek szerint nemcsak 
a római kathol ikus magyarok, s a görög katho-
likus ós görög keleti vallású oláhok, hanem még 
az evangel ikus szászok is fogyasztották, a meny-
nyiben a barcasági székely e rede tű hétfalusiak, 
kik szabad birtokosokból a XVII. évszázadban 
szász jobbágyokká sülyedtek, Brassó város földes-
úri s az ottani szász főpapság tevékeny lelkészi 
befolyásával végre a szász ev. egyházhoz átálltak, 
némi vigasztalásul szolgálván azonban, hogy leg-
alább magyar nyelvöket és nemzetiségöket az 
oláh áramlat közepet te is megóvták, sőt a mult 
évtizedben az erdélyi szász egyház kötelékéből 
kilépve s külön egyházmegyét alakítva, a tisza-
melléki ágost. hitv. ev. egyházkerülethez csatla-
koztak. 

Méltó panaszkép említhető itt, hogy a szász 
evangélikusok a gazdag városaikba beszivárgott 
s ott megtelepedet t szegénysorsú magyar és szé-
kely reformátusokat egyházi tekinte tben nem 
segélyezték, sőt őket r ideg idegenséggel s illetlen 
türelmetlenséggel fogadva, nem vallásfelekezeti 
tes tvéreknek, hanem betolakodott idegeneknek 
tekintet ték. Példák e r re Brassó, Nagyszeben, 
Segesvár, Beszterce ós Meggyes. 

Az erdélyi magyar ref. egyházak hálás el-
ismeréssel tar toznak azon főúri és bir tokos fő-
nemesi családoknak, melyek nem követvén az 
anyaországbeli példát, ref. vallásukhoz ragasz-
kodva, ezt magyar nyelvökkel ós nemzetiségűkkel 
jelen korunkig híven megőrizték, s az á rvaságra 
jutot t ottani magyar ref. egyházakat, megnehe-
zült anyagi viszonyaik közt is lelkesen gyámolí-
tották, s máig is gyámolítják. 

A mostani nagy tevékenységű ós erélyes 
erdélyi ev. ref. püspöknek, s a vele vállvetve 
működő egyházi főhatóságnak sikerül t ugyan a 
mult évszázadok vétkes mulasztásai t némileg 
orvosolni, s az országos közalap támogatása ós 
az EMKE gyámolítása mellett tá rsegyházak ós 
körlelkószsógek vagy belmissziói körök alakí tása 
s új iskolák, templomok ós óvodák felállítása 
által a ref. magyarság további tömeges elromá-
nosodásának gátat ve tn i ; sőt jelen ko runkban 
már a ref. egyházkerüle t összes lélekszáma is 
Örvendetes emelkedésben van; de hogy eloláho-
sodott ref. véreink ez ideig a hunyadmegyei 

Kis- és Nagy-Barcsán kívül tömegesen vissza-
magyarosodtak s ősi val lásukra visszatértek volna, 
tudomásom nincs, a szórványos át térések csak 
házassági indokoknak lévén tulajclonítanclók. 

Adja Isten, hogy a szépen induló s gon-
dosan tovább fejlesztendő erdélyi belmisszióknak 
sikerül jön a csekély lélekszámú leányegyházak-
ban s a rengeteg diasporákban elszórt magyar 
ref. hívek kivánatos összetar tása ós megmentése , 
s eloláhosodott sok ezernyi magyar ref. véreink-
nek, habár részleges, visszamagyarosí tása. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

A horvát-szlavónországi prot, egyházak 
kérdéséhez. 

IX. 
A zágrábi elszakadási határozat 1893. okt. 4. — Annak fogadta-
tása a bács-szerémi esperességi gyűlés által. — Az igazgató bizottság 

eljárása. — Horvát lapok cikkei. 

E sorok írója végignézte az illető lelkészeknek e 
tárgyra vonatkozó leveleit. Az egyiknek végén e szavak 
olvashatók: »Ha egyházi magyar főhatóságunk és a mérv-
adó körök e fontos ügyet a politikai pártok sötét szem-
üvegén nézik és egyházunk ügyének javítására nem kez-
deményeznek, úgy mi fogunk kezdeményezni; de akkor 
ne minket, a kik eddig eleget könyörögtünk, hanem ön-
magukat, a kik nem hallgattak meg, tegyék felelőssé a 
következményekért*. 

Ez már a keserűség hangja, mely jelzi a közhangu-
latot és eggyúttal a közelgő határozó lépést. Ez a lépés 
megtörtént 1893. augusztus 31-én. Ekkor ugyanis a hor-
vát-szlavón ev. egyházak lelkészei Ü-Pazuán egy bizalmas 
értekezletre jöttek össze a végett, hogy egyszer valahára 
törvényes testületté szervezkedjenek. E célból a következő 
eljárást állapították meg: 1. hogy minden gyülekezet még 
szeptember hóban, nyolc nappal elébb vasárnapi isteni 
tisztelet alkalmával történendő kihirdetés után közgyűlést 
tartson, melyen kimondatnék, »hogy a horvát-szlavón ev. 
egyházak jelen állapotának tarthatatlanságától kénysze-
ríttetve* az ország törvényei szerint egy horvát-szlavón-
országi ágostai hitvallású evang. autonom tartományi egy-
házat akarnak alkotni; s az erre szükséges további lépések 
megtételéről az összes egyházak képviselői f. évi október 
hó 4-ikén Zágrábban tartandó gyűlés gondoskodjék. Ter-
mészetes, hogy a kiküldendő követek kellő felhatalmazás-
sal látandók el. 

Ezen megállapodáshoz képest 1893. október 4. és 
5-dik napjain Zágrábban tanácskozván, elhatározták, hogy 
Horvát-Szlavónországban egy önálló, minden más egy-
házi kapcsolattól független tartományi egyházat alakíta-
nak ; egyúttal a tartományi egyház képviseletére egy ideig-
lenes igazgató bizottságot választottak. 

Ez a bizottság arról értesítette a bács-szerémi egy-
házmegye elnökségét, hogy az önálló horvát-szlavón tar-



tományi egyház a fenti napon és helyen megalakult és 
hogy ezen független tartományi ev. egyház megalakulását 
a horvát-szlavón országos kormány tudomásul vette. 

Természetes, hogy ez a hír országszerte kellemetlen 
hatást gyakorolt; mert jólehet az egyetemes egyház tét-
lensége menthetetlen volt, az illetőknek még sem volt 
szabad minden előleges és törvényes bejelentés, illetőleg 
engedély nélkül elszakadniok., A törvényes formákat min-
den körülmények között meg kell tartani. 

így fogta fel a kérdést a bács-szerémi egyházmegye 
is. Azért az 1893-ik évi közgyűlésén kijelentette, hogy a 
fenti ideiglenes bizottság átiratát tudomásul nem veszi; 
a szóban levő egyházaknak elszakadását — mely az ille-
tékes egyházi főhatóság értesítése és jóváhagyása nélkül 
történt — helyteleníti. Egyúttal felhívta a hatósága alá 
tartozó szlavóniai egyházakat, hogy továbbra is vessék 
magokat alá eddigi egyházi hatóságaiknak. 

Erre az ideiglenes bizottság a bács-szerémi egyház-
megyéhez újabb átiratot intézett, melyben a fenti felhívásra 
vonatkozólag kijelenti, hogy azt a tartományi egyházi 
bizottság körébe való illetéktelen beavatkozásnak tekinti, 
s mint ilyet, visszautasítja. Egyúttal felkéri az egyház-
megyét, hogy ezentúl egyházi ügyben ne az egyes egy-
házakkal, hanem magával a bizottsággal érintkezzék. 

Ebből világos, hogy a horvát-szlavón ev. egyházak 
via facti elszakadtak a magyarhoni ev. egyházegyetemtől; 
elszakadtak a nélkül, hogy ez beleegyezését adta volna 
hozzá és a nélkül, hogy a horvát kormány helyben-
hagyását is kieszközölte volna! A komoly lépést meg-
gondolatlanul és helytelenül tette meg, a mit csak saj-
nálni lehet. 

A bács-szerémi egyházmegye ezt az egész ügyet 
országos jelentőségénél fogva, az egyházkerületi, ez pedig 
ugyanazon oknál fogva, az egyetemes gyűlésre terjesz-
tette fél. 

Időközben Húrban Vladimír, mint az elszakadt tarto-
mányi egyház szervező bizottságának alelnöke 1894-ik év 
október hő 16-káról kelt körlevelében tájékoztatja lelkész-
társait a horvát-szlavón ev. egyház kelyzetéről. Az 1893. 
október 5-diki szervezési nyilatkozatot olyan ténynek 
mondja, melyet többé ignorálni nem lehet; de melyet a 
magyarhoni ev. egyházi testületek általi el nem ismerése 
sem dönthet meg. Elmondja, hogy a magyarhoni esperes-
ségek részéről semmiféle lépések nem történtek arra nézve, 
hogy a tényleg elszakadt horvát-szlavón egyházakat ható-
ságuk alá hajtsák. Panaszos hangon mondja, hogy a hor-
vát világi főhatóság a tartományi ev. egyház megala-
kításáról szóló jelentésekre választ nem adott; minek 
következtében a megyei hatóságok nem tudván magokat 
tájékozni, az egyes gyülekezeteknek régibb magyarhoni 
esperességi kötelékeit tartották érvényeseknek és a bácsi 
esperesség megkereséseit az egyházi adó behajtása körül 
teljesítették. Reméli azonban, hogy ezután máskép lesz; 
fel is hívja társait, hogy a magyarhoni hatóságok részé-
ről követelt adóilletéket megfizessék; az esetleges végre-
hajtásokról pedig azonnal értesítsék őt. hogy a tartomanyi 

kormánynál védelmet kereshessen. Minden törvénytelen 
adózás ellen protestáljanak, s magokat megzavartaim ne 
engedjék. Értesíti őket különben, hogy az egyházi szabály-
rendelet készül, s remélhetőleg jövő tavaszon törvénynyé 
fog emeltethetni. Addig is ideiglenesen minden egyházi 
ügyekben a tartományi egyházi bizottság intézkedik. 

A bácsi papözvegyek és árvák intézetébe fizetendő 
járulékokat nem kell megtagadni; ez magánügy, mely köl-
csönös kötelességek teljesítésén alapszik. Az ügy rendbe 
fog hozatni, mivel törvényes alappal bír, melyet a bánya-
kerületi bizottság sem dönthet meg. Közli az Agramer 
Tagblatt 235-iki számát, mely e tekintetben egészen az ő 
álláspontjukat foglalja el.1 

Ugyanilyen értelmű cikket hoz az »Agramer Tag-
blatt* 241-ik száma október 20-ról. Az illető egyházak 
elszakadását oly törvényes ténynek tekinti, melyen a ma-
gyar ev. egyház határozatai semmit sem változtathatnak. 
A cikkíró azonban abból a körülményből, hogy egy év óta 
sem a magyar esperességek, sem a horvát tartományi 
kormány nem tettek nehézségeket, jót következtet; ámbár 
fáj neki, hogy ez utóbbi sem kérelmükre, sem felter-
jesztésükre választ nem adott. Sőt tudomást sem vett 
róla. Most tehát nincs egyéb hátra, minthogy a szerve-
zési szabályrendelet minél előbb elkészíttessék és meg-
erősítés végett a tartományi kormánynak beterjesztessék. 
Ha a megerősítés megtörténik, akkor következik a végle-
ges szervezkedés. Azonban nagyon megzavarja a cikkíró 
reményeit a horvát bánnak azon nyilatkozata, melyet az 

1 A bányakerületi gyűlésen e sorok írója rámutatott azon 
hibákra, melyek e kérdésben eddig elkövettettek, de egyúttal ki-
fejtette abbeli reményét, hogy még lehet segíteni, mivel Horvát-
Szlavónország élén oly férfiú áll, a ki jó indulattal van irántunk. 
Erre vonatkozólag az Agramer Tagblatt idézett száma ezt mondja: 

»Wir möchten den H. Obergespan Zsilinszky in aller Er-
gebenheit darauf aufmerksam machen, dass es in diesem Falle 
betráchtlich irrevelant sei, mit welchen Gefühlen der Mann, der 
gegenwártig an der Spitze der kroatischen Angelegenheiten steht, 
das ungarische Vaterland bedenkt. In dieser Beziehung kann einzig 
und alléin der gesetzliche Standpunkt massgebend sein und dieser 
legt dem Banus von Kroatien die unabweisliche Pflicht auf, sogar 
gegen die Intentionen des ungarischen Vaterlandes Stellung zu 
nehmen, wenn diese über den Rahmen des Gesetzes hinausgehen. 

Welches aber in dieser Frage der gesetzliche Standpunkt 
ist, das kann unseres Erachtens absolul nicht zweifelhaft sein. 
Vermöge der Organisation der ev. Kirche — das wurde in unse-
rem Blatté wiederholt schon eingehend erwiesen — hat die kirch-
liche Oberbehörde in Ungarn nicht das geringste Recht, den Unab-
hángigkeitsbestrebungen der Evangelischen in Kroatien-Slavonien 
irgendwie Hindernisse zu bereiten; was aber unsere Landesgesetze 
anbelangt, so entziehen diese, vermöge der vollkommenen Auto-
nomie unseres Vaterlandes in Angelegenheiten des Kultus und 
Unterrichtes, Ungarn jede Einmischung in dieses Ressort unserer 
inneren Venvaltung. Wenn alsó die Evangelischen bei uns den Be-
schluss gefasst habén, sich selbststándig zu organisiren, so steht 
da der kroatischen Regierung nur der eine Beruf zu, hievon Keunt-
niss zu nehmen und die Sache der evang. Kirche in ihren Schutz 
zu nehmen. keineswegs aber kann sie sich berufen fühlen dazu die 
Hand zu bieten, dass die Evangelischen in Kroatien-Slavonien gegen 
ihren Willen auch weiter im Scbosse der ungarischen Kirche ver-
bleiben. 



állítólag Fabinv Teofil bányakerületi felügyelő szóbeli kér-
désére tett, s mely szerint a horvát tartományi kormány 
semmiféle oly változtatást nem fog megengedni, melybe 
a magyar kormány és a két magyar evang. felekezet bele 
nem egyezett. 

Csodálkozik a bán ezen nyilatkozatán, mivel a ma-
gyar kormánynak, szerinte, semmi joga sincs a horvát 
evangélikusok vallási ügyeibe avatkozni; a ref. felekezet-
nek sem az evang. felekezet ügyeibe. 

A bányai kerület, mely a horvát ev. gyülekezetek 
nagy részét ideiglen kormányozta, nem tartozik a horvát 
kormány joghatósága alá; ellenben a tervezett új kerület 
oda tartoznék. Azért kellene támogatnia is. Reméli, hogy 
minden igaz horvát kötelességének fogja tartani az új 
egyházkerület létrehozását szóval és tettel előmozdítani. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

A miniszterelnök ebédjénél. 
E cím alatt a legutóbbi konvent alkalmából a »Ha-

zánk* hasábjain jelent meg az alább olvasható érdekes 
cikk. Kesernyés párt-politikai hangja mellett, mely azonnal 
elárulja eredetét, több oly sebére mutat rá egyházi éle-
tünknek, melyeket takargatni nem tanácsos, ellenben gyó-
gyítani, ha kell, radikális módon is kötelesség. A cikk 
egész terjedelmében a következő: 

Báró Bánffy gobelines termeiben, napsütötte terrasz-
szán, honnan oly szép kilátás nyílik a fejlődő világváros 
palotáira, ma este a református zsinat primipilusait látta 
vendégül. Szép a bárótól, hogy így ápolja ősei hagyomá-
nyait s alkalmat nyújt a legmagyarabb felekezet szerep-
vivőinek, hogy a lakoma fesztelenségében beszélhessenek 
s intézhessenek el kérdéseket, a melyek megoldásától ezrek-
nek jobb jövője függ. 

Egyesek talán tovább mentek a napi kérdéseknél s 
összemérték a multat a jelennel, a jelen nyugalmát a 
jövő küzdelmeivel. Vágyva fenköltebb törekvésekre, talán 
fölcsapott sziveikben a kialudni készülő vallásosság lángja 
is és őszintén bevallották, hogy ez így nem mehet tovább. 
Mert míg a katholikusok egy része azon panaszkodik, 
hogy hátra vannak szorítva, a protestánsok jobbjai szo-
morúan konstatálják azt a hanyatlást, mely egyházuk 
kebelében az utolsó évtizedek alatt beállt. 

A protestantizmus, a mi felfogásunk szerint, az egyéni 
önállóságon alapul, ebben bírja támaszát s a szabad kuta-
tásban és függetlenségben erejét. Lehetnek hibái, vannak 
egyoldalúságai, de vannak erényei is. Az újabb haladásnak 
köszönhetjük, hogy amazok megsokasultak s emezek száma 
fogyóban van. 

Az egyházi vezérekből, a világi férfiak közreműkö-
dése mellett, nagyrészt kiveszett az erő, az élő hit helyére 
a formalizmus, a régi buzgóság helyébe a közöny lépett. 
Ehhez mérten törpültek el a régi jellemek, lett idegen a 
multak legszentebb hagyománya s tolakodott be a neme-
sebb érzelmek helyére a mindig merészebben föllépő atheiz-
mus. Kifelé megvan az erőnek látszata, befelé teljesen 
más a kép. 

A függetlenségről lemondunk, a szabadságot oda-
dobjuk, csak adjon az állam segélyt. Mert iskoláinkból 
kifogy a tanító, templomainkból a pap s a felekezeti 
áldozatkészség, mely egykor megtéve mindent, hatalmas 
alapítványokban nyilvánítá meggyőződése erejét, ma csekély, 

csaknem semmi. Pedig gazdagabbak lettünk, de nem a szív 
nemesebb tulajdonságaiban. 

A most ülésező konvent foglalkozik szép és jó dol-
gokkal, de ki foglalkozik azzal, mi a lényeg, ki igyekszik 
életet önteni az üressé vált formákba? 

Ki törődik azzal, hogy számunk alig emelkedik és 
sok helyen apad, ki veszi kezébe a nagyváros vallást és 
Istent alig ismerő proletárjainak ügyét, ki mer utalni arra, 
hogy a magyar protestáns egyházak tétlensége szemben 
azon áldásos és nagyszabású tevékenységgel, mit a kül-
földi protestáns egyházak a szociális kérdések körül ki-
fejtenek, minden egyébnél inkább mutatja, mily gyöngék 
vagyunk, mennyire képtelenek arra, hogy megtegyük azt, 
mit a haladó idők szelleme tőlünk sürgősen kiván? 

Bölcseink sebeinkre egyetlen orvosszert ismernek: az 
államsegélyt. De vájjon a sziveknek az ellen a megmere-
vülése ellen, mit mindenfelé látunk s a mely elfordul 
mindattól, a mi nem a test öröme, fog-e nekünk gyógyító 
szert ajánlani Bánffy vagy Wlassics ? Pedig ez a punctum 
saliens. Vájjon kivetkőzve a szabadság szeretetéből, le-
mondva függetlenségünkről és elfeledve az ősök hagyo-
mányait, hiszszük-e, hogy fog bennünk maradni valami, 
a mivel jó polgárok és hazafiak lehetünk ? 

Sokan azt állítják, hogy hasonló az eset más fele-
kezetek körében is. Lehet és mi nem örülünk ennek sem, 
mert mind ez végső elemzésben a nemzet hanyatlását 
jelenti. Jelenti azt, hogy a szabadság nekünk nem a po-
litikai élet megnemesülését, nem az egyének jobb tulaj-
donainak uralomra jutását hozta meg, hanem azt a 
törekvést, hogy megszabadulni igyekszünk azon köteles-
ségektől, a melyek elmulasztásaért a büntető törvény 
reánk nem mér szankciót. Jelenti az erkölcsi és ezzel együtt 
a politikai hanyatlást, a családi élet lazulását, az elvá-
lások szaporodását, az öngyilkosságok terjedését s az 
őrültek házainak, a börtönök lakóinak megsokasulását. 

Fogjanak végül ahhoz a felekezetek papjai és világi 
oszlopai, a mi a végső cél és sürgős feladat. Ne igye-
kezzenek azt az összetartást és iskolázottságot, mi a múlt-
ból reánk maradt, politikai célokra kihasználni, hanem 
törekedjenek javítani a nép erkölcseit, enyhíteni a nyo-
mort, apasztani a bűnt és a tudatlanság sötétségét. 

Az utolsó harminc év alatt csodálatosan megta-
nultunk udvarolni a hatálmasoknak, de kiveszett belő-
lünk a régi tartalom és az az erkölcsi erő, mely eltölté 
azokat, a kik meggyőződésükért a nápolyi gályák kínjait 
is el bírták viselni. Ez így valóban nem mehet tovább. 

Egy református. 

I S K O L A Ü G Y . 

Országos tanügyi gyűlések. 
A nagyhét folyamán, nagycsütörtökön, két nevezetes 

országos tanügyi gyűlést tartottak tanférfiaink a székes 
fővárosban. 

A tanítók országos bizottsága és az egyetemes tan-
ügyi kongresszus szervező bizottsága ülésezett. Mindkettő 
népes és lelkes ülés volt. 

I. A tanítók országos bizottsága. 
Ez a mozgékony bizottsága a hazai tanítóságnak 

dr. Gööz József elnöklete alatt először arról tanácskozott, 
hogyan történjék a millenniumnak az iskolákban való 
megünneplése¥ Az előadó: Péterfy Sándor tanár volt, a 



ki a következőket javasolta: Az ünnep isteni tisztelettel 
kezdődjék. Azután alkalmas terembe vonul a tanulóifjúság, 
a hol énekkel és szavalattal folytatják az ünnepet. Más-
nap a szabadban folytassák az ünneplést. A tanító vagy 
tanár vezesse az tanulóifjúságot valamely történelmileg 
nevezetes helyhez, esetleg a temetőbe és ott magyarázza 
meg a nap jelentőségét. Délután mulatság legyen, melyen 
a tanulók, szülők és polgárság vesz részt. Népies füzetek 
szerkesztenclők s a szerkesztő-bizottság tiszteletbeli elnökéül 
kérjük föl Jókai Mórt. — A gyűlés többek felszólalása után 
az előadó javaslatához hozzájárult s intézkedés végett 
kiadta az igazgató-bizottságnak. 

Második tárgy volt a tanítók képviseltetése a fegyelmi 
b Íróság okban. Az előadó, Kolacskovszky János (Eger) több 
tételbe összefoglalva azt javasolta, hogy a néptanítók fölött 
ítélkező fegyelmi bíróságba minden vármegyében egy vagy 
két tanító tanácskozási és szavazati joggal felruháztassék. 
Többek felszólalása után a bizottság az ügyet tanulmá-
nyozás és intézkedés végett az igazgató-tanácshoz tette át. 

Harmadik tárgy: Általános tanügyi programm készí-
tése, melyet Csík János aradmegyei tanító adott elő. Ja-
vaslatának főbb pontjai: 1. a fizetés minimuma 600 frt 
legyen; 2. a nyugdíj-jogosultság 30 évi szolgálat; 3. szol-
gálati pragmatika állapíttassák meg; 4. a népoktatásügy 
államosíttassék; 5. a népiskolai törvény revideáltassék; 
6. járási tanfelügyelőségek szerveztessenek; 7. tanítói ok-
levelet csak állami praeparandiák adhassanak stb. E 
radikális programmot a gyűlés elejtette, magát az eszmét 
azonban formulázás végett kiadták az igazgató-tanácsnak. 

Végül Nagy László javaslatára és formulázásában 
megállapították az V. egyetemes tanügyi gyűlés főbb tár-
gyait ; továbbá elhatározták, hogy a nyári nagygyűlést — 
meghívás folytán — Aradon fogják megtartani. 

II. Egyetemes tanügyi kongresszus. 
A Il-ik egyetemes tanügyi kongresszus szervező-

bizottsága ápr. 11-én a városháza dísztermében dr. Hein-
rich Gusztáv egyetemi tanár elnöklete alatt népes ülést 
tartott. Három főtárgya volt az ülésnek, úgymint: a kon-
gresszus szervezetének megállapítása, a kongresszus pro-
grammjának megbeszélése és a kongresszust rendező bizott-
ság tisztikarának és bizottsági tagjainak megválasztása. 

Dr. Heinrich Gusztáv elnök megnyitó beszéde után 
Péterfy Sándor indítványára távirati üdvözletet küldtek a 
közoktatásügyi miniszternek. 

1. A kongresszus szervezete ügyében Nagy László 
előterjesztette az országos tanügyi kongresszus tervezetét. 
Az előkészítő-bizottság javaslata a következő: 

Az országos szervező gyűlés kimondja, hogy 1896-ban 
Magyarország ezredéves ünnepe alkalmából Budapesten 
országos és egyetemes tanügyi kongresszus tartassék. A 
kongresszus felöleli a közoktatási szervezet minden ágát, 
valamint a neveléstudomány általános érdekű tételeit. A 
gyűlésnek — az egyesületek és testületek képviselőin kívül 
— tagja lehet minden magyar állampolgár, a ki két frt 
tagsági díjat lefizet. 

Az előkészítést a rendező-bizottság eszközli, mely 
leginkább fővárosiakból választandó s a maga tisztikara 
megválasztása után állandó irodát nyit és tart fönn; továbbá 
a kongresszusra vonatkozó közölni valók nyilvánosságra 
hozatala végett »Értesítőt* ad ki. 

A rendező-bizottság, mely magát 300 tagig kiegé-
szítheti, a következő albizottságokat alakítja: a) elnöki, 
b) fogadó és elszállásoló, c) ünnepség-rendező, d) szerkesztő, 
e) pénzügyi bizottság. 

A rendező-bizottság a szakosztályi ülések tárgyait, 
valamint az összes ülések tárgyait és tanácskozási rendjét 

is az egyesületek és testületek által beküldött javaslatok 
alapján állapítja meg. 

A tanügyi kongresszus a következő főcsoportokra 
fog oszlani: 1. Neveléstan. 2. Népoktatás. 3. Középiskola. 
4. Főiskolák. 5. Szakiskolák. 6. Művészi iskolák. 7. Ember-
baráti intézetek. 8. Nőnevelés. 9. Iskolai felügyelet. Mind 
e főcsoportok több-kevesebb alcsoportokra oszolnak, A 
főiskolák főcsoportjában pl. ezek vannak felvéve: egye-
temek. jogakadémiák, theologiai intézetek. 

E javaslatokat a szervező bizottság csekély módo-
sításokkal elfogadta. 

2. A kongresszus programmjára vonatkozólag dr. Beke 
Manó tartott érdekesés tartalmas felolvasást. Ebben hang-
súlyozta, hogy a kongresszusnak általános érdekű tárgya-
kat kell a maga összes ülésein megvitatnia, míg a szak-
köröket érdeklő részletkérdések felett a szakosztályi ülések 
tanácskozzanak. A kongresszus összes ülései elé terjesz-
tendő tárgyakul a következőket javasolja: 

A népoktatási törvény revíziója, a középiskolai tör-
vény átalakítása, a nőnevelés kérdése, a nemzet oktatóinak 
egységes kiképzése, az iskolai felügyeletben az alkotmá-
nyosság és nagyobb szabadság érvényesülése, az admi-
nisztráció egysége, a vallásügyi minisztérium elválasztása 
a közoktatásügytől stb. 

A szervező gyűlés az előadó javaslatait rövid vita 
után általánosságban elfogadta és a kérdések részletes 
formulázása végett az egész munkálatot kiadta a rendező 
bizottságnak. 

3. Végül megválasztották a kongr. tiszti karát, a 
szakosztályi elnököket és a rendező bizottság tagjait, El-
nök lett: Heinrich Gusztáv dr. Alelnökök: Hófer Károly, 
Lakits Vendel és Névy László. Főtitkár: Nagy László. 
Titkárok: Beke Manó, Kovács János dr. Jegyzők: Böngérfi 
János és Hortobágyi Antal. Szerkesztő: Szigetváry Iván dr. 
Pénztáros: Mauritz Rezső. Ellenőr: Gyulay Béla dr. A 
szakosztályi elnökök között, a kik egyszersmind a kon-
gresszus alelnökei is lesznek, az elemi, közép- és főiskolai 
közoktatás számos kitűnősége foglal helyet. A főiskolák 
theologiai szakcsoportjának elnökei prot. részről Hörk 
József és Szöts Farkas theologiai tanárok lettek. A közel 
300 tagból álló rendező bizottságba, kiknek a dolog ter-
mészetéből folyólag túlnyomólag fővárosiaknak kellett len-
niök, a prot. egyházi tanférfiak közül a következők vá-
lasztattak be: Bachát Dániel, Böhm Károly, Falvay Antal, 
Horváth Sándor, Józsa Pál, Kurz Sámuel. Laky Dániel, 
Luttenberger Ágost, Molnár Sándor, Papp Károly, Scholz 
Gusztáv, Szász Károly, Szőts Farkas és Vámossy Mihály. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
*Temetés«. Halotti beszédek és imák. Irta Gulyás Lajos ev. ref. 
lelkipásztor. Kisújszállás. 1895. Kiadja Szekeres József. Bolti ára 

I frt 20 kr. 166 lap. 

Szerzőnek ez az első kötete, mit papi dolgozataiból 
kiadott, pedig a kik Gulyás Lajost ismerik, tudják, hogy 
egy egész könyvtárra való kézirat hever íróasztalában. 

Gulyás Lajos igazi hivatott papi jellem, kit te-
hetség, alapos készültség, belső hivatás, kiváló szónoki 
orgánum emelnek ki soraink közül. Már ifjú theologus 
korában tanári széket szántak neki kortársai s ez a re-
mény valósulni kezdett, midőn exegeta tanárunk, a tudós 
Menyhárt betegsége idején egy fél éven át Gulyás adta 



elő a Menyhárt tárgyait. Azonban Gulyás a lelkészi pályára 
volt elhivatva. Alig végezte a széniorságot, Révész Bálint 
hívta maga mellé segédül. Nagy emlékű püspökünk oldala 
mellől a fényes nagybányai egyház hívta meg lelkészeül, 
innen ment Kisújszállásra a Török Pál és Ilyés Bálint 
kathedrájába. 

Előre kellett bocsátanom ezeket azért, hogy midőn 
a Gulyás könyvét kezünkbe veszszük, megszabhassuk ma-
gunknak a mértéket, melylyel azt mérnünk kell. A kit a 
Gondviselés a papi pályához szükséges alaptehetségekkel 
úgy megáldott, a kit mintegy kézen fogva vezetett pályá-
ján kedvező viszonyok között, a ki a nagy imádkozó 
lábainál tanult imádkozni, s a ki papi pályáját olyan 
művelt városi gyülekezetekben futja meg, hol ösztönt nyer 
a munkára s elismerést a jól végzett munka után: attól 
többet, jobbat várunk az irodalom mezején is, mint sok 
más kartársainktól, kik kedvezőtlen viszonyok között, ke-
reskednek a reájok bízott talentumokkal. 

És jól esik kijelentenem, hogy Gulyás e műve meg-
felelt azon mértéknek, melylyel az ő papi egyéniségét 
mérnünk kell. 

Müvét még kéziratban két olyan tekintély nézte át, 
kiknek bírálatára s ajánlatára bárki büszke lehetne. Szász 
Károly püspök, kinek halotti beszédei s imái e nemű 
irodalmunk gyöngyeit képezik, így nyilatkozott Gulyás 
kéziratáról: »e papi dolgozatok nagy érdeme és gyakorlati 
értéke az, hogy bár alkalmiak, mégis általános érdekűek 
S evangeliumi szelleműek és világos, természetes irályuk-
nál fogva mindenki által bárhol, bármikor használhatók: 
így lelkésztársainknak igen jó segítségül vagy könnyebb-
ségül szolgálhatnak«. Balogh Ferencz hittanár pedig azt 
mondja e műről: »a gyakorlati lelkészeknek nagy szolgá-
latot és irányzást adnak azok«. 

E két tekintélyes biráló után talán nem is volna 
szükséges e műről többet mondanunk, elég volna egy-
szerűen ajánlanom a lelkésztársak figyelmébe. Hanem én 
mégis elmondom róla a saját véleményemet is. 

Mindenekelőtt jelzem a könyv tartalmát. Van benne 
20 rövidebb temetési beszéd — ügynevezett oráció — 
mindenik imádsággal. Három halotti prédikáció, szintén 
imával. Ezek közül 5—5 beszéd van I. gyermekek, II. ifjak, 
III. középkorúak, IV. öregek felett. Mindenik beszédnél 
jelezve van, hogy mikor s kinek temetésén mondatott. 
Ebből látjuk, hogy szerző ezeket egynek kivételével Nagy-
Bányán s közeü vidékén mondotta, művelt családok ked-
ves halottjai felett, tehát művelt közönség előtt. Ez meg 
is látszik mindenik beszéd tartalmán. 

A gyermekek felett tartott beszédek közül alak- és 
tartalomra kiemelkednek a 2., 4. és 5-ik sz, beszédek. Az a 
gyermekirtó szörnyű járvány betör egy művelt család bol-
dog tűzhelyéhez s pár nap alatt elragadja a szülék kis 
kedvencét. A lelkipásztor maga is megdöbben, hiszen bi-
zalmas jó barátja a családnak, ismerte a reményteljes 
gyermeket, ismerte a szülék nagy szeretetét s jogos remé-
nyét a gyermek iránt . . . oly temetési alkalom, midőn a 
lelkipásztor együtt sír a sírókkal s együtt keresi velők a 

vigasztalást. És Gulyás odavezeti a kesergő szüléket gyön-
géden a hit forrásához. »Szülék! — úgymond —jöjjetek 
a hit útjára, a hit éltet, a kétségbeesés öl!« 

Egy másik művelt családban a gyermek-leány elkezd 
hervadni, mint hévütött virág »eltűnik arcáról az öröm 
derűje, ajkain megfagy a mosoly, a szív erősen, hangosan 
dobog, mely megrezzent, mint az éjjeli harang kongása ...« 
S az ártatlan gyermek beteg szivét csak a halál gyógyí-
totta meg. Gulyás itt elmondja, hogy felnőtt korban meg-
támadják a szivet a csalódások, a szenvedélyek, csapások 
s a vádoló lelkiismeret, >de a te szived kedves gyermek! 
nem ismerte ezen rettentő ellenségeket... a te szived tiszta 
volt, mint a hegyi patak vize, mely híven tükrözi vissza 
a csillagos eget. Ez a mi bánatunk, de ez a mi vigaszunk 
is. Bánatunk, mert elvesztettük, vigaszunk, mert tisztán 
maradt a világban, így hitünk szerint alkalmas a mennyei 
örömök befogadására*. 

Egy jeles joghallgató felett tartott beszédében azt 
tárgyalja, hogy a jeles tanuló ifjú halála nagy veszteség 
azért, mert az ilyen ifjú nemes munkára van hivatva, 
mert benne tehetség vagy erő nyilatkozik s mert benne 
szilárd akarat semmisül meg. Egy ifjú nő s anya felett 
meleg közvetlenséggel elmélkedik a gyógyíthatlan beteg-
ségről, mely ifjú életfája gyökerét támadta meg. »Nem 
hirtelen feltűnő és elenyésző futó csillag voltál, mely mikor 
sziporkázva szétrobban, a szivet megdöbbenti; hanem voltál 
egy olyan csillag, mely fényét sugaranként veszti el, halvá-
nyul — halványul — míg végképen elsötétül*. 

De hosszura kellene terjedni ismertetésemnek, ha 
sorra venném a beszédeket s csak rövid szemelvényt adnék 
is mindenikből. Csak megemlítem hát. hogy van a műben 
beszéd gróf Degenfeld Béla, gróf Degenfeld Pál, Báthv 
Károly egyházi főgondnok, báró Apor Gergelyné, Petróczy 
honvédőrnagyné, Hegymegi Szendy János, Csanálossy 
György esperes stb. felett. Nagy-Bányán és vidékén az 
illustris családok halottait Gulyás temette, még más fele-
kezetből is. 

A három halotti prédikációban alkalma nyilt szerző-
nek — inkább, mint az orációkban — a bibliára támasz-
kodni s abból mutatni fel a hit erejét a fájdalom hullámai 
közt hányk odóknak. Szerzőt mint egyházi beszédírót 
ismerjük néhány beszédéből, melyek a Czelder Lelkészi 
Tárában megjelentek. Mint alapos exegeta, a prédikáció-
írásban erősen kidomborodik tehetsége. így a kezünk alatti 
beszédekben is ráismerünk a gyakorlott kézre. Hanem 
hogy hibát is fedezzünk fel, az első prédikáció (XXI-ik 
beszéd) főtétele nem szövegszerű. Mert ezen textusból: 
»boldog férfiú, a ki féli az urat és az ő parancsolatjaiban 
igen gyönyörködik . ..« nem lehet levezetni ezt a főtételt, 
mint szerző cselekszi: »miért legyen a vallás földi életünk 
vezére?* Olyan erős exegetától a szöveg helyes értelme-
zését várjuk. 

Az egész műben kutató szemem ez egyetlen hibán 
akadt meg, de a mit bárki helyrehozhat, ha a főtételnek 
megfelelő szöveget keres a bibliában. 

A beszédekhez alkalmazott imádságok evangeliumi 



szelleműek, hitteljesek, vigasztalók, magasan szárnyalók és 
mégis egyszerűek, természetesek. 

Nyelvezete a műnek világos. Szerző nem keresi a 
szavakat gondolataihoz, hanem megtalálja. Nem válogatja 
a kifejezés formáit, gondolatai kész alakban jönnek tolla 
alá. Látjuk, hogy ismeri a stylisztika törvényeit, sőt a köl-
tészet virágaiból is tűz néha egy-egy szálat gondolatai 
közé, de nem a styllal akar hatni, hanem eszméivel. Néha 
azért egy kis rythmus, egy-egy alakzat fülünkbe csendül 
beszédeiben »rövid örömére, hosszú bánatára, rövid gyö-
nyörére, hosszú fájdalmára a szülei szívnek !« (6-ik lap). 

De minek folytassam tovább. 
Szerző e műve jövedelmét a debreceni hittanszaki 

önképző társulatnak ajánlotta fel. Több ok egygyel, hogy 
minél több példány találjon vevőt. 

A könyv Balogh Ferenc hittanárnak van ajánlva. 
Én pedig ajánlom lelkésztársaimnak! 

Györgytelek. Biki Károly. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Belmissziói tevékenység Amerikában. 

A kik az amerikai egyházi élet nyilvánulásail be-
ható figyelemmel kiserik, észrevehetik, hogy a belmisz-
sziói tevékenység oly áldásos, s oly valóban magasztos 
eredményeket sehol a világon nem hoz, mint Amerikában. 
Szinte megfoghatlan dolog az, hogy egy államban, mely 
a legridegebben megtagadja a közösséget bármely feleke-
zettel, egy államban, mely polgárainak vallásosságaival, 
egyházias érzületével a legkevésbbé sem törődik, vagy ha 
igen, legfeljebb csak annyiban, hogy Őrködik a felett, hogy 
polgárai lelkiismereti és egyéni meggyőződése, szabadsága 
a felekezeti kényszer korlátai köze ne szoríttassék, mon-
dom, szinte csodálatos, hogy miként képes ez a hitélet, 
a valódi vallásos érzületnek oly nagyszerű tényeit föl-
mutatni, az egyháziasságnak oly bámulatraméltó alkotásait 
létrehozni, miket hiába keresünk mindamaz államokban, 
melyeknek kebelében az egyes felekezetek, a legteljesebb 
mértékben élvezik előnyös helyzetükből kifolyólag mindama 
garantiakat, melyeknek birtokában, s melyeknek okos föl-
használásával sokkal hatalmasabban, sokkal erőteljesebben 
lehetne kifejezésre jutnia a keresztyén szellemnek, mint 
az lehetséges Amerikában. 

A kik ennek okát közelebbről vizsgálhatták, tanul-
mányozhatták, azt hiszem mindnyájan megtalálták ezt 
abban a körülményben, hogy Amerikában a belmissziói 
tevékenykedés, a cura pastoralis terén való munkálkodás 
hasonlíthatlanul intenzivebb, hasonlíthatlanul szélesebb me-
derben folyó, s ennélfogva eredményeiben is hasonlíthat-
lanul áldásosabb, mint az lehetséges nálunk, vagy bárhol 
a világon, hol a felekezetek lelkészei az e téren való 
forgolódást nem tekintik elsőrangú feladatuknak. 

Csak a napokban olvashattam — a postai közle-
kedés lassúsága miatt — e b . lap hasábjain azokat a 
nagy értékű, s bizonyára széles körben méltó érdeklődést 
felkölteni hivatott cikksorozatot, melyben Csiky Lajos 
debreceni theol. tanár úr. a megváltozott viszonyok kö-
zött való hatásos munkálkodás eszközéül az eddig oly 
igen elhangzott cura pastorális mezején való intenzivebb 
munkálkodást, a belmisszió terén való nagyobb tevékeny-
séget sürgette. Igaz, hogy eddig sem kicsinyelték lelké-

szeink azt az erkölcsi hasznot, mely nyomon követte 
kimaradhatatlanul a belmissziói munkálkodást. Mégis kény-
telenek vagyunk azt sajnosan tapasztalni, hogy a gyüle-
kezet erkölcsi képzésében, evangeliumi, öntudatos prot. 
szellemben való nevelésében, s ennélfogva az egyházi élet 
nyilvánulásaiban nem láthatták idáig a cura pastorális 
és a belmissziói tevékenységnek ama következményeit 
megvalósulva, a melyeknek érvényre juttatásától lehet 
pedig — és egyedül csakis ettől lehet — várni egész-
séges fejlődését, megerősödését a prot. öntudatnak, a pro-
testáns közszellemnek. 

Hogy a belmissziói munkálkodás milyen nemes gyü-
mölcsöket terem azok számára, kik e téren híven for-
golódnak, mutatja ezt első sorban Amerikának, másod 
sorban Angliának, aztán pedig mindamaz országok egyház-
társadalmi életének óriási arányokban való föllendülése, 
a hol a lelkészi tevékenykedés az igehirdetésen kívül ki-
terjed a belmissziói munkálkodás jól fölismert erejére és 
mezejére. 

A belmissziói tevékenység sikeres gyakorlásától 
egyháztársadalmi életűnk gyökeres megváltozását, virágzó 
föllendülését én nem csak »várom és remélem* — mint 
Csiky Lajos nt. úr — de elmaradhatlanul és bizton bekö-
vetkezni tudom. 

Cleveland 362 temploma közül talán 10 sem áll-
hatna fönn, ha az egyes felekezetek lelkipásztorai odaadó 
gondoskodásuk melegével nem ápolnák a belmissziói in-
tézményekéi, s ha a leggazdagabb gyülekezetek papjai is 
fáradságot nem kímélő buzgalommal nem forgolódnának 
a cura pastoralis mezején. É munkatér elhanyagolása két-
ségkívül maga után vonná itt az áldozatkészség hanyat-
lását, a hitélet csökkenését, az egyház ügyei iránti érdek-
lődés fokozatos lanyhulását. A belmissziói tevékenység 
áldásos eredményeként kell tekintenünk a számtalan jó-
tékony, humánus intézmények egész sorozatát, a kórházakat, 
a menhelyeket stb., melyek az egyházzal az organikus 
összeköttetés viszonyában állanak. 

A belmissziói tevékenység áldásait élvezzük speciali-
ter mi is, Amerikába szakadt magyar protestánsok. Ha ez 
a generozus angol nemzet a testvéri odaadó szeretet 
melegével nem karolta volna föl az amerikai prot. magyar-
ság lelki ügyét, e közel 60,000 hitsorsos még ma is Isten 
és egyház nélkül szűkölködnék. Még ma is az evangelium 
hallgatását nélkülöző vigasztalatlan életet élne! 

Az atyafiúi szeretet közösségének erejét hirdeti az 
a négy, égfelé nyúló templom és torony az E.-Államok 
területén, melynek szent falai között édes hazánk zeng-
zetes nyelvén, magyarul szól az ének, magyarul imádko-
zik a szív, magyarul prédikáltatik az ige! Ha ez a nemes 
angol nép a belmissziói munkálkodást úgy elhanyagolta 
volna évek folyamán, mint a magyar protestáns egyház: 
60.000 ember veszett volna el mindörökre az evangeliumi 
szent vallásra nézve! 

Az angoloknak irántunk érzett meleg rokonszenvét 
dokumentálja újólag az a tény, hogy egy új magyar ref. 
lelkészséget, új magyar egyházat alapít Newyork városá-
ban. E horribilis városban legcsekélyebben számítva mint-
egy 6000 magyar prot. él, kiknek lelki táplálásáról senki 
se gondoskodik. A newyorki 118-ik utca — Kossuth-
utca — egymaga számlál mintegy 90—120 prot. csalá-
dot. Az angol presbyterián egyház megindulva az elhagya-
tott emberek sorsán, a legóriásibb áldozatoktól sem retten 
vissza, csakhogy a lelkeket megtartsa az ősi evangeliumi 
szent vallásnak. Bizottság lett kinevezve, melynek elnöke 
a magyar érzelmű Devins lelkész úr. 0 írt hozzám és a 
többi magyar ref. lelkészekhez, tanácsot kérvén tőlünk a 
legközelebbi és legsürgősebb teendők megtételere. 



Engem ért legelső sorban a megtiszteltetés, hogy 
organizáljam a gyülekezetet, s foglaljam el a lelkipásztori 
hivatalt. Minthogy azonban a clevelandi lelkészi állomáson 
is tökéletes boldogságot élvezek, s minthogy némi tekin-
tetben illetlenség, de meg az elért sikert s eredményt eset-
leg kockára tevő vállalkozás is volna ily korán elhagyni 
gyülekezetemet, az ajánlattétel ezen oldalára nem reflek-
tálhattam. 

A newyorki presbyterián egyház azonkívül, hogy a 
prot. magyarság számára az országból lelkészt hozat — 
viselvén annak nyolc éven keresztül föntartási költségeit 
— kész akár a lancasteri, akár a tiffini prot. fakultásokon 
magyar ifjakat a konsistorium költségén a lelkészi pályára 
kiképezni s pályájok elvégzése után rögtön alkalmazni. 

íme az angol egyházak belmissziói munkálkodásának 
egy nemes gyümölcse, egy följegyzésre méltó eredménye! 
Vájjon mikor jutunk mi magyar protestánsok oda, hogy 
belmissziói tevékenységet fejthetünk ki idegenbe szakadt 
véreink s hitsorsosaink megtartása érdekében! Hát még 
oda, hogy külmissziói célokra is áldozhatnánk! 

* * * 

A methodista egyházakban jelenleg érdekes contro-
versiák folynak és vannak napirenden. A legutóbb Balti-
morban tartott egyházi gyűlésen komoly indítvány alak-
jában csakugyan fölszinre került az a kérdés, hogy nem 
helyesebb, nem bibliaszerűbb volna-e, ha a communio 
alkalmával kinek-kinek külön pohara volna? Az indít-
vány persze heves ellenzésre talált, mivel ebben sokan 
a keresztyéni atyafiúi szeretet közösségének elvét és szel-
lemét látták megsértve. 

Dr. Harcourt lelkész előadja, hogy ő már e modern 
szokást meghonosította gyülekezetében, s annak áldásos 
hatását a communio tömegesebb fölkeresésében gyüle-
kezete részéről örömmel tapasztalta. Egyben fölhívja a 
jelenlevő püspököt, hogy a mennyiben e szokás behoza-
talát a biblia szellemével, s a methodista egyházak köré-
ben érvényben levő alkotmány-szabályzat alapelveivel 
ellentétben állónak véli, hozakodjék elő érveivel. 

A püspök azzal replikáit a fölhívásra, hogy szerinte 
Jézus csak egy pohárról, t. i. a kezében levő pohárról 
mondhatta azt, hogy: e pohár amaz új-testamentom . . . 
ezt cselekedjétek stb., s seholsem mondta, hogy: vegyétek 
föl a poharakat! 

Ennek ellenében Harcourt megjegyzi, hogy Jézus 
több helyen szól így: osszátok ki a poharat egymás közt. 
Egy poharat pedig többfelé osztani nem lehet! 

Majd fölhívja a püspököt, hogy a methodista egyház 
alkotmány-szabályzatából cáfolja meg őt. A püspök vona-
kodik hittani vitába bocsátkozni, mire őt dr. Harcourt 
illetlen szavakkal illeti. Ezért az elnök által rendreuta-
síttatik. 

Döntő szavazásra kerülvén a dolog, Harcourt újítása 
és indítványa 90 szavazatta] 70 ellenében elvettetett. A 
modernisták azonban aligha fogják magukat hagyni, mivel 
további okadatolás alapjául támaszkodnak orvosi véle-
ményekre is, így hát remélhető, hogy az ügy újra napi-
rendre kerül a legközelebbi egyetemes methodista konfe-
rencián. 

így írja ezt a Kirchenzeitung. 
Cleveland. 0. 

Harsányi Sándor, 
ev. ref. misszonárius lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
Az angol protestantismus köréből. 
Mi magyarok s átalán véve a Continens népei hozzá 

vagyunk szokva, hogy állam férfi aink az egyházat inkább 
csak politikai és kulturális institúciónak tekintik, s a val-
lásról többnyire azt tartják, jó az — másnak. Neveze-
tesen, jó a népnek. Mert ha vallásos a nép, könnyebben 
lehet kormányozni. Legalább nem igen adják jelét annak, 
hogy az emberi lélek magasabb érdekei iránt érdeklőd-
nének. A miénknél szerencsésebb, az evangéliumtól átha-
tottabb angol társadalomban még a politikusokban is más 
lélek lakozik. íme, alig hogy kiadta az öreg Gladstone 
a zsoltárokat, egy másik angol államférfi, Balfour Arthur, 
a kincstár első lordja s parlamenti pártvezér adott ki 
egy művet »A hit fundamentumai« címmel, mely könyv 
szerzőjét nemcsak mint kitűnő, elvont gondolkodót, hanem 
mint elsőrangú theologust mutatja be. 

Balfour a naturalismus ellenében a keresztyén theis-
tikus nézletnek kel védelmére. Mely a világegyetemet 
amannál mind a tudományos, mind a bölcsészeti, s mind 
az ethikai alapon sokkal kielégítőbben tudja kimagyarázni. 
A naturalismus, az ember lételét »esetlegesnek, s történetét 
egy közönséges bolygó életében rövid és múlékony epi-
sodnak* tanítja. Az észről pedig azt hirdeti, hogy az a 
működő irrationaiis erőknek csak késői produktuma. Az 
ilyen elvek természetesen nem hatnak emelőleg. Sőt ha 
elhatalmasodnak »kiirtanak belőlünk minden nemesebb 
érzelmet, s az élet elveszti minden becsét*. S ha mégis 
akad a naturalisták között olyan, a ki magasabb erkölcsi 
és aesthetikai érzelmeket ápolgat: az olyat Balfour para-
zitának állítja. Mi is a parazita ? A biologusok meghatá-
rozása szerint, az olyan élő lények, »melyek a náluk sokkal 
magasabb szervezetű állatok testén élnek és csak is ott 
élhetnek«. Emez emberek »szellemi élete is élősdiszerű, 
nem a saját, hanem az őket környező társaság meggyő-
ződésére támaszkodnak; mely meggyőződés képződéséhez 
maguk semmivel sem járulnak. És midőn az a meggyőző-
dés összeomlik, nem marad semmi, a mi őket táplálná«. 

A III. fejezetben a »hit némely okait* tárgyalja. A 
tekintély és az ész szerepét vizsgálván a hit dolgaiban, 
kimutatja, hogy a tekintélynek szertelenül nagy befolyása 
van a gyakorlati élet vezetésére. Szerinte az emberek 
sokszor nagy gonddal dolgozzák ki a magaviseletök sza-
bályait és mégis tényleg nem az ész, hanem a tekintély 
vezérli őket. E tárgyban azonban Balfour két pontot nem 
méltat kellően. Először is, hogy a tekintély az észen gyö-
kerezik. Másodszor, az ész nem szegülhet önkényesen és 
szeszélyesen ellene a tekintélynek. Az elme csak saját 
törvényei szerint működhetik, a mely törvényeket bizo-
nyára amaz örökkévaló Ész hozta, a kinek lételét Balfour 
oly ékesszólóan bizonyítja. 

A negyedik és befejező részben jut legközelebb a 
keresztyén tanhoz. Ez a legérdekesebb része művének. 
Ebben először is az ellen a feltevés ellen küzd, hogy a 
tudományos módszer szolgáltatná egyedül az igazság bizo-
nyítékait s lenne egyedüli eszköze a felfedezésnek. Majd 
nagy élénkséggel illusztrálja azt a bölcseleti közhelyet, 
hogy az érzékek bizonysága illusorius. Hogy a külső 
világból valósággal semmit sem ismerünk. Az csak isme-
retlen oka a mi érzékelésünknek. Ebből a vallásra nézve 
azt hozza ki. hogy mivel minket érzékelésünk alapján 
benső mivoltunk kényszerít a külső világ létezésében való 
hitre, ugyanilyen logikai következtetéssel vitathatjuk egy 



szellemi világ lételét, melynek magasabb nemű hatását 
Öntudatunkban észlelhetjük. 

Tovább vizsgálván a theologiának a tudományhoz 
való viszonyát, Balfour kimondja azt az igazságot, hogy 
a tudomány könnyebben változtathatja vagy el is vetheti 
az egyes formulákat. Mert az egyháznak az egyszerű vizs-
gálódásnál sokkal nagyobb feladata van. Az egyház »egy 
nagy munkára hivatott szervezet s feladata véghezvitelére 
a legfőbb kívánalom az egység, a fegyelem, az önátadás; 
eme tulajdonságok leghatalmasabb forrása, mint más egyéb 
organisatióknál is tapasztalható: a közös emlék, közös 
remény és a közös hűségből származó érzelmek; mely 
támad azokban, a kik ugyanazt vallják, ugyanazon szer-
tartásban vesznek részt és ugyanazon szokásnak engedel-
meskednek*. De ez általános megegyezésen belől meg van 
a végtelen egyéni különbözőség. Mert az lehetetlen, hogy 
két személy teljesen egyformán higyjen és érezzen. 

Kimutatja azt is, hogy a naturalisták minden kísér-
lete, mely az emberi ész és az erkölcsiség kimagyarázá-
sára irányul, meddő. Itt csak az segíthet, ha fölvesszük, 
hogy »egy okos lény teremtette a világot, a kii egyszer-
smind minket úgy teremtett, hogy azt felfoghassuk*. Az 
evolutio szerinte »olyan eszme, mely mindenkor lényeges 
része volt az isteni economiáról való keresztyén nézet-
nek*. A tudomány »csupán csak soha meg nem álmodott 
mértékben fejlesztette ki azt az eszmét, és alkalmazta a 
tünemények világára. Most pedig visszatért a tbeologiá-
hoz ismét, de megbővülve, megerősödve és kifejlődve«. 
A »természeti« és a > természet fölötti« régi megkülönböz-
tetéseket »csekélyebb fontosságúnak* tartja »mint valaha 
képzelték*. A kijelentésről az a nézete, hogy emberi elme 
önmaga erejéből soha sem jutott el semmiféle igazság-
hoz sem. Az igazsághoz való közeledésünk folytonos ki-
jelentés. 

Könyve utolsó lapjain a szenvedésnek és a rossz-
nak e világban való lételét ékesszólóan használja fel az 
incarnatio keresztyén tana bizonyítására. »Nagy szükségünk 
van az Isten és az ember közötti ilyen viszony hitére, 
mert csak így csillapodik le bennünk a tehetetlen düh, a 
mely a dolgok jelen rendje mellett mindig kész bennünk 
fellázadni, ha érdemetlen szenvedést látunk. De ez a hit 
csak azokban van meg, a kik magukévá tették a theismus 
keresztyén alakját. Mert Ők olyan Istent imádnak, a ki 
nem távoli szemlélője a világnak, s a ki előtt szenvedé-
seik nem közönyösek. Szenved valaki. Hát 0 nem szen-
vedett ? Talán hangosan panaszkodjunk a fölött, hogy e 
világban annyi a baj, holott érettünk ő is alá vetette 
magát azoknak?* 

Az angolok büszkén tekintenek és tekinthetnek is 
Balfourra, a ki nemzetét a gondolkodás egy ily mester-
müvével lepte meg. Hát mi, vájjon mikor érjük meg, hogy 
magyar államférfi, egy Tisza Kálmán avagy gróf Apponyi 
nagy szellemének csak egy kis sugarát is vesse erre a 
magasztos themára? 

Még egy másik érdekes mű is jelent meg az angol 
könyvpiacon. Gore (anglikán) kanonok ugyanis összeszedte 
és kiadta a nemrég elhunyt kiváló tudós, Bomanes tanár 
hátrahagyott iratait. Ránk nézve a könyv második része 
bír nagy fontossággal, mely tulajdonkép csak jegyzetek-
ből áll ugyan, de ezen jegyzetekből akart az elhunyt 
szerző egy értekezést összeállítani »A vallás őszinte vizs-
gálata* címmel. Eme jegyzetek hosszú gondolkodás érett 
gyümölcsei. A lét mélységes titkait a modern tudomány 
világánál fürkésző lélek benső küzdelmeinek eredményei 
azok. Bomanes mint buzgó keresztyén nőtt fel, de korán 
a tudománynak szentelte magát s Darwin bizalmas barátja 
és hő bámulója lőn — teljesen szakított a vallással. Egy 

értekezésében nyiltan ki is mondja, hogy a tudományos 
kutatás egyenesen az atheismusra vezet. Más megoldást 
nem is találhat. »Nem szégyenlem bevallani — mondja 
ezen értekezésében, — hogy az Isten megtagadásával, a 
lét elveszté előttem minden érdekességét*. 

De nem is állapodott ám meg itt. Két későbbi >a 
tudománynak a vallásra való befolyásáról* szóló tanul-
mányában már megtalálta előbbi gondolkodásának hibás 
premisszáit. És »kényszerítve érzé magát visszatérni a 
theismus elméletéhez, mint a mely egyedül adja a világ-
rend elfogadható magyarázatát*. 

A >jegyzetekben* már lerakta a megállapodott vallá-
sos nézeteit. Lépésről-lépésre fogadta vissza a megtaga-
dott keresztyén vallást. És pedig mint ő mondja, nem 
annyira a logikus gondolkodás, »az élet érlelő tapasz-
talatai vezették vissza«. Későbbi vizsgálódásait a tiszta 
agnosticismus mint álláspontjáról két irányban terjesztette 
ki, ú. m. a theismust tartva szem előtt az ok és okozati 
viszonyra, továbbá az emberek vallásos és pedig keresz-
tyén öntudatára, mint tapasztalati tüneményre. Az első 
pontra vonatkozólag kifogásolja a modern gondolkodás 
ama csaknem egyetemes szokását, hogy a tüneményeket 
és eseményeket, Istentől eltekintve, csupán a természet 
törvényei által akarják megmagyarázni. 

Tapasztalat alapján az ember benső öntudatát négy 
fokozatra osztja, ú. m. állatiasság, értelmesség, erkölcsös-
ség és szellemiességre. Ezek közt az utolsó a legmagasabb. 
S fő vonása az ide eljutott embernek, hogy Isten nélkül 
végtelenül nyomorultnak érzi magát. Mint a maga és sok 
más embertársa példájából megtanulta. Míg másrészről 
a tapasztalat azt is bizonyítja, hogy az Istenben való 
élet soha meg nem gyengülő megelégedést szerez. 

Történelmi szempontból tekintve, kérdésen kívülinek 
találja, hogy »a keresztyénség minden más mozgalomnál 
mérhetetlenül és páratlanul nagyobb változást hozott létre 
az emberiség életében . . . A kereszt története — mondja 
Romanes — az irodalom legmagasztosabb jelensége. Csu-
pán csak a szellemiek iránt teljesen eltompult ember nem 
képes benne felismerni a szépet, a fenségest, a mi szel-
lemi mivoltunkhoz szól belőle és a mihez más hasonlót 
a világ nem ismer*. Az unitarismusról azt mondja »hogv 
az csak abból áll, hogy kitépi az újszövetségből a Krisztus 
istenségét bizonyító helyeket s a megmaradtakból próbál 
bizonyos fokig lehetséges alapot rakni a személyes vallás 
számára*. Hogy a vallást nem lehet mathematikailag de-
monstrálni — nem tartja bajnak. Sőt szerinte az ilyen 
bizonyítás megsemmisítené a hit mivoltát és sajátos mű-
ködését. 

A bibliai kriticismust nagyra becsüli, mert az óriási 
szolgálatot tett a művelt és tudományos kutatóknak. Mert 
míg egyrészről kijelelte a szentiratoknak a történelmi fej-
lődés szerint való helyöket. másrészről a Pálféle levelek 
authencitásának és az evangéliumok elég korai keletke-
zésének kimutatása által a keresztyénséget a tények meg-
vívhatatlan alapjára helyezte. 

Senkit sem lephet meg, hogy Romanes tanár »ön-
ként és teljesen visszatért a Jézus Krisztus egyházába*. 
Története és bizonyságtétele mind a hivőkre, mind a 
hitetlenekre nagyjelentőségű. Azt a tanúságot nyújtja, hogy 
a keresztyén vallásnak nincs oka félni az ész legteljesebb 
használatától sem. Mert ha mindent átkutattunk és min-
dent megismertünk is — az emberi lélek örök szüksége 
megmarad, a melyre az örök és kielégítő választ csak az 
evangelium adhatja meg. 

Christian World. —a—s. 



R É G I S É G E K . 
Az evang. protestánsok 1821. körüli 

állapotja. 
»A mindké t h i tval lású evangél ikusoknak Magyarországban való 

mos tan i ( 1 8 2 1 . körüli) á l lapot já ró i ke l t tudósí tások.* 

Ezen vallásügyi emlékiratféle — egyik igen derék 
egyházmegyei gondnokunk családi levéltárában van s csa-
ládjának egyik tagja >leírta* — a borítékon levő felirat 
szerint. A kézirat különben kissé nehéz olvasású és tele 
van correctióval. A kézirat egészen más kézre vall, mint 
a borítékon levő »leíró* írása; de a correctiók e leíró 
vagy másoló kezétől származnak. 

E kézirat 17 és % ívet tesz ki, folio alakban írva, 
durva papíron, »Berzeviczy György által.* 

írója tehát Berzeviczy György (elébb Gergelynek 
volt írva s úgy van kiigazítva.) 

Ki volt ez? — Nem tudom. Még azt sem tudom, 
hogy a Berzeviczy-család református, vagy ágostai evang. 
ágából való-e? — Hogy nem a katholikus ágból, az bi-
zonyos. 

Ezen nagyon figyelemre méltó emlékirat áll három 
nagy szakaszból. 

Az »Első szakasz: Históriai elébeszélés*. 

Kiindul ezen alaptételből: »A keresztyén religió fel-
ségesebb mindazon vallásos systhemáknál, melyeket Fób, 
Bráma, Jzis, Konfucse, Láma, Zoroaster, Odin, Moses, 
Mohamed az emberi nemzeteknek tanítottanak, nemcsak 
annak követői, hanem az ezeket figyelmesen vizsgálók 
előtt is, de ezen isteni tanítása Krisztusnak az emberek 
kezei által elformátlaníttattak« . . . »A pápai hatalom a lel-
kiekkel nem elégedvén meg, a világiakra is kiterjedett s 
mint valami negédes monarkha leigázta a királyokat és 
nemzeteket is* . . . »Az eszmélkedők épen azért a refor-
mációt kívánták in capite et membris*. 

Röviden felsorolván aztán az egyes zsinatok és a 
reformáció előfutárainak kísérleteit, elmondja, hogy V. Ká-
roly császár kezdetben pártfogolta a reformációt, »de ké-
sőbb status-maximából ellensége lett annak. Utódai is 
pártolták azt általában; de »a szerencsétlen szakadás« 
után, némelyek közülök rettenetes üldözői lettek annak. 

Ezek előrebocsátása után, áttér egyenesen a hazai 
viszonyokra. 

Ezen cím alatt »A reformáció Magyarországon*, hét 
íven keresztül vázolja vallásos küzdelmeinket, elég ala-
possággal. 

A mint a reformáció elterjedt, ha egész községek 
evangélikusokká (protestánssá) lettek, kezökön maradt és 
átalakíttatott a templom is. A hol a község egy része 
lett evangélikus, (protestáns) és két templom volt, az egyik 
maradt katholikusnak, a másik a protestánsoké lett; ha 
csak egy volt: építettek közösen, egyetértéssel a másiknak 
is templomot. 

>Magyarországban mint egyebütt is, csupán magára 
hagyva a katholicismus és a protestantismus szépen meg-
egyezve mind a két részről, a közcélt elérte volna, ha 
a papi hatalom a világival egybekapcsolva és főképen a 
pápák hatalma ezt a szép egyességet meg nem veszte-
gette volna. Egy hatalmas, igen gazdag, szerfelett privi-
legizált status, mint Magyarországban a klérus, a pápák 
kúriájával kezet fogva, az evangélikusok tudománya ellen 
mindent megpróbált.« 

A klérusnak és a hozzája szegődött Zápolyai János-
nak tulajdonítja az 1523-ki és 1525-ki lutheránusokat 
égettető országgyűlési törvénycikket. »Az ausztriai ural-
kodóknak Magyarországon ámbár hosszas és vérengző há-
borúkat kelle vívniok — mondja — és bár az üldözés 
lelke a jezsuiták által plántáltatott át, mégis ilyen tör-
vényeket, (mint az 1523. és 1525-ki) nem koholhattak—« 

Közvetlen a jezsuitáknak tulajdonítja az 1604-ki 
országgyűlési törvények közé a XXlI-iknek, mely a pro-
testantismus eltiltásáról szól, önhatalmú beiktatását; ho-
lott erre — a mint legújabban kiderült — egyenesen 
Mátyás főherceg adta Rudolfnak a tanácsot. 

A jezsuiták befolyásolásával mentegeti általában az 
uralkodókat a vallás-szabadság megsértéseért; e mellett 
a főklerust, sőt a pápát is okolja. Felemlíti III. Ferdinánd 
követének, Jakusitsnak a II. Rákóczy György és Báthory 
Zsófia lakodalma alkalmával tett nyilatkozatát állítása bi-
zonyítékául, (miután fentebb már Bellarminra és más 
jezsuitákra is hivatkozott.) Az öreg Rákóczy György 
ugyanis azt mondá Jakusitsnak, hogy a protestánsok ül-
dözése által cselekszi azt a császár (III. Ferdinánd király), 
hogy a törököket Magyarországból nem lehet kihajtani; 
ha a persecutio megszűnnék s a panaszok meghallgattat-
nának, minden magyarok segítenék s a császár (király) 
győzedelmeskedhetnék. Jakusits erre azt felelte : a császár 
(/király) azt nem tehetné, ha szintén megigérné is, mert 
az a papa kúriájának javával ellenkezik,« Felsorolja ezek-
kel együtt a klérusnak meg-megújuló protestatióját a béke-
kötések és ezek által biztosított vallás szabadsága ellen a 
protestánsoknak. 

Majd tovább elmondja, hogy III. Ferdinánd és I. Lipót 
is megesküdött a koronázáskor és konfirmálta a bécsi, 
nikolsburgi és linczi békekötéseket; mind a mellett a je-
zsuiták és a klérus végtelen üldözést zúdítottak a protes-
tánsokra. . . . 

Elismerjük, hogy a mohácsi vész óta bajaink kilenc-
tized részének indító okai a főklerus és majd a jezsuiták 
voltak: de a felelősség I. Lipót rettenetes uralmáért, azért 
a kegyetlen üldözésért és nyomorért, mely hosszú ural-
kodása alatt e nemzetre és különösen a protestánsokra 
zúdult, bizony legfőképen magát Lipótot terheli; valamint 
elődeit és magukat legfőképen. 

III. Károlyt s Mária Theréziát is a klérus és a je-
zsuiták befolyásával mentegeti. . . . 

Dicséri II. Józsefet és a dicső II. Lipótot. Ferenc 
uralkodása alatti bajainkat szintén a klérusnak tulajdo-
nítja és annak, hogy a király a francia háborúval nagyon 
el volt foglalva. 

Majd felsorolván a protestánsok sérelmeit, azon meg-
győződésének ad kifejezést, hogy az osztrák tartományok-
ban jobb dolguk van a protestánsoknak; pedig azokat 
nem védik sem békekötések, sem országos törvények; de 
ott a klérus nem is avatkozhatik az állami közigazgatásba 
és kormányzásba, mint nálunk. 

A protestánsok sérelmeinek megszüntethetését akként 
gondolja, hogy föléjök egyenesen a királytól függő bizott-
ság neveztetnek ki evangélikus és katholikus világi tagok-
ból. kik a klérustól és a dicasteriumoktól függetlenül 
intéznék Bécsben a protestánsok vallásos és egyházi ügyeit, 
védnék a protestánsok jussát, a panaszokat deputátusok 
által megvizsgálnák, ő felségének tennének jelentést és ő 
felségétől vennék parancsaikat s a vallásgyűlölség lelkét 
az országból számkivetnék és ekként Magyarország 300 
esztendős nyavalyáját a közjónak elérésével és törvényes 
helyreállításával (?) meggyógyítanák. 

Tamások vagyunk benne, hogy ezen ugv hazánk. 



mint egyházunk zsinatpresbyteri alkotmányával homlok-
egyenest ellenkező Ober-Kirchenrath üdvös lett volna 
reánk nézve! 

H. K. K. 

I R O D A L O M . 
P r o d o m o. 

Restellem is, szégyenlem is, hogy ily ltésön kell 
írnom ezt, de először pro domo (azaz magam tisztessé-
geért) másodszor az utókor búvárkodó munkásságáért 
kell tennem; nehogy a jövendőben valaki — mert scripta 
manent — azt mondja, hogy én tudatlan, vagy rossz-
akaratúlag félrevezető ember voltam; már pedig azt kell 
mondania, ha elolvassa azt, a mi az én nevem alatt 
ezelőtt 16 évvel, 1879-ben a Czelder Márton szerkesztő-
ségében megjelent: «Magyar protestáns egyházi és iskolai 
figyelő* V-ik (májusi) füzetében a 238—245. lapon az 
új népi énekes könyvről megjelent. 

Az áll ugyanis a 239. 1. első kikezdése végén: az 
új népi > énekes könyv teljes másolata a b . e. Rákóczi-féle 
Graduáknak*. 

Az, a ki csak egy kis figyelemmel kisérte az én 
munkálkodásomat a régi magyar énekirodalom mezején, 
meg kell, hogy vallja, hogy én magamtól, vagy más va-
laki után, vagy ebből-abból kifolyó következtetés után, 
soha egy betűt se írtam, hanem mindig abból a könyvből, 
a mely előttem feküdt, mert addig semmiről sem írtam, 
csak egy betűcskét sem, míg az illető gyűjtemény sze-
mem elé nem került, ekkor aztán megrágtam a legapróbb 
részletekig, s csakis így történhetett, hogy több nagynevű 
irodalmi férfiú és régi könyvész súlyos tévedéseiket képes 
voltam helyreigazítani, kik vagy feltevésből, vagy látat-
lanban más után vettek vagy tettek fel valamit. 

így cselekedtem az új népi énekes könyvvel is a mely 
nálam lévén, bő alkalmam volt azt apróra át- meg át-
vizsgálni. 

Eredetére nézve semmi kétség, mert hisz az a kéz, 
mely az egészet írta, oda tette az elejére ezt: »Ezen 
Könyvet írta Győri József 3 Esztendeig, 1646-ik Eszten-
dőbe 3 forintért*, tartalma pedig azt mutatja, egész sor-
rendben, hogy a könyv nem egyéb, mint a Gönczi György 
énekes könyvének V-ik kiadása (1635), vagy az ezután 
megjelent valamelyik kiadás egyszerű másolata vagy 
leírása. 

Ezentúl serpmi egyéb nevezetes nincs benne, mint 
az, hogy a »Szivünk vígsággal ma bétölt* kezdetű (németből 
vagy franciából fordított) régi karácsonyi ének itt jelenik 
meg (az én tudomásom szerint) először magyar fordítás-
ban (az eleje hiányzik, bizonyosan elkallódott). 

Kérdés már most, hogy mi módon történhetett ez 
a nagyon súlyos tévedés? 

Erre megfelelni nagyon kényes dolog, mert a »Fi-
gyelő« szerkesztője, Czelder Márton meghalt! 

Akkor, midőn e tévedés megjelent, küldtem én rec-
tificatiót, mely azonban aligha el nem tévedt, mert nap-
világot nem látott, (hanem hiszen más munkám is veszett 
ott, például Sztárai Mihály kilenc eredeti éneke s dallama), 
annyi bizonyos, hogy a felső-bányai egyház birtokában 
levő igazi Graduál akkor nálam volt (tanúm lehet az 
ottani presbyteriális jegyzőkönyv, mely csak 200 frtos 
reversális beküldése után adta ki vizsgálatra, azt pedig 
senkise teheti fel rólam, hogy én — a két könyvet lát-
ván -T- ily abszurdumot írtam volna!) 

Tisztelettel kérem a s.-pataki, debreceni és kolozs-
vári egyházi lapok t. szerkesztőit (mint a mely lapokban 
jelentek meg énektörténelmi dolgozataim), kegyeskedjenek 
e rövidke cikkemet, munkálkodásom érdekében — szinte 
közleni. 

Gyoma, 1895. ápril 4. 
Kálmán Farkas. 

* 

** A Szalay Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténete, a most megjelent 11. füzetben már II. Endre 
király uralkodásának végéig 1235-ig jutott, s így a mű 
első kötete gyorsan közeledik befejezése felé. E füzethez 
is két műmelléklet van csatolva, az egyik: Szent László a 
sziklából forrást fakaszt. Than Mór festménye a budapesti 
Ferenczvárosi templomban ; a másik: A horvátok hódo-
lása Kálmán király előtt. (Geiger J. P. rajza.) A szövegbe 
nyomott illusztrációk a következők: Szent Erzsébet. (A 
marburgi székesegyházban levő szobor.) Wartburg vára. 
I. Endre ezüst pénze. Keresztesek átkelése a tengeren. 
(XIII. századbeli rajz.) Accon. A Tábor hegy. Krok vár 
romjai. Merkab romjai. II. Endre király arany bullája. 
Béla király pecsétje. Részlet a pécsi templomról. Egy füzet 
ára 30 kr. Az egész mű mintegy 60 füzetben lesz teljes. 

** A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
ősnyomtatványai 1405—1500. Leírta Horváth Ignácz. 
Kiadja a M. N. Múzeum könyvtára. Budapest. 1895. 8-adrét 
VIII + 288 lap. Magyar Nemzeti Múzeumnak inkunábu-
láinak ezen szakszerű pontossággal készült s a szükséges 
részletes tárgymutatókkal ellátott jegyzéke nemcsak önma-
gában véve érdemes mű, hanem főkép azért indíthatja 
örömre a hazai tudományosság minden barátját, mert e 
munka — első címlapja s a jelenlegi könyvtárigazgató 
előszava szerint — első kötetét képezi azon sorozatnak, 
melynek köteteiben egyik legnagyobb közkincsünk, a mú-
zeumi könyvtár teljes címjegyzékét fogjuk nyerni. így e 
kötetet nemcsak saját értékéért, de főkép azért üdvözöljük 
nagy örömmel, mert egy régi óhajtás és közszükséglet 
teljesültének zálogául, sőt kezdetéül tekinthetjük. R. K. 

** »A Magyar Nemzet Története* című tíz köte-
tes nagv munkának első kötete az Athenaeum kiadásában 
immár befejezést nyert. Most küldték szét az első kötet 
utolsó füzeteit, de már az első kötet önállóan, gyönyörű 
piros díszkötésben minden hazai könyvkereskedőnél kap-
ható, a kik pedig füzetekben szerezték meg a kötetet, a 
magyaros motívumokban díszlekedő bekötési táblákat most 
már szintén megkaphatják. Az első kötet a 19., 20. és 
21. füzetekkel nyer befejezést. Az első kötet ezen utolsó 
füzetei a hercegprímás lendületes bevezetését, »A Germán 
népvándorlás kezdetét*, majd »A hunn uralmat*, a »Ger-
mán uralmat« és az »Avarok korszakát« tárgyalják. Ezek-
ben a befejező füzetekben a szóban lévő korszakra vonat-
kozólag egész sorozat szövegképek vannak közölve, a 
melyeknek legnagyobb része még ismeretlen a magyar 
olvasóközönség előtt. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal 
azon remek kötésre figyelmeztetni olvasóinkat, melyet az 
Athenaeum a Millenniumi Történethez a magyar stilű 
díszítések mesterével, Hollós Károly tanárral készíttetett; 
még pedig oly gazdag aranyozással, hogy a legmagasabb 
igényeket is kielégíti. A félbőr-tábla külön is kapható; 
ára 1 frt 40 kr. Az első kötet ara az említett remek 
díszkötésben 8 frt. 

** Vallásbölcsészeti tanulmányok az isteneszme 
s a vele kapcsolt eszmék történetének körében, írta dr. IJeisz-
ler József, kiadja a felsőszabolcsi evang. ref. papi egylet. 
Nyíregyháza 1894. 167. 1. Ára 1 frt. Ajánlva báró Pod-
maniczky Gézáné szül. gróf Degenfeld (Schomberg) Berta 



úrnőnek, »a vallás és tudomány buzgó ápolójának«. A 
dombrádi remete széleskörű vallástörténeti és philosophiai 
ismerettel az isteneszme történeteibe s az azokkal kapcso-
latos eszmék magasztos világába vezeti be az olvasót, s 
csak elismerés illeti meg a felsőszabolcsi evang. ref. papi 
egyletet s annak lelki vezérét, Lukács Ödön esperest, hogy 
e műnek közrebocsátásával máig is felette szegényes theol. 
és philos. irodalmunkat egy igen becses és tanulságos ada-
lékkal gazdagította. A hit és tudás, a vallás és philosophia 
jogosult érdekeinek összeegyeztetése teszi értékessé e mti-
vet, a melynek mély vallásossága és spekulatív ereje 
nem téveszti el hatását az olvasóra. Szerző a Schelling-
Hegel-féle absolutumnak pantheismusát vallja s annak vilá-
gánál ismerteti az isteneszmét az ókorban, a philosophu-
soknál, különösen Piatonnái, e rendszer szellemében fejtegeti 
a lélek halhatatlanságát s praeexistentiáját, a szenthárom-
ság tanát, mint a ker. tanrendszer legspekulativebb dog-
máját. Művét különösen bő idézetei teszik becsessé és 
tanulságossá, a melyekkel állításait művének összes lapjain 
igazolja és megvilágítja. Kár, hogy helyenként inkább csak 
sejteti, mintsem kifejti a maga gondolatait, úgy hogy van 
Heiszler előadásában és irmodorában valami a Platon-féle 
szemléleti és plastikus gondolkodásból. Inkább intuitív, mint 
szigorúan logikai Heiszler fejtegetése az egész műben, a 
melynek olvasása Schelling positiv philosophiáját juttatja 
eszünkbe. Mily mélységesek ama gondolatai: »a lét és erő 
absolut forrásától elszakadni annyit tesz, mint önmagukat ki-
pusztítani, tesz élni a lélek ürességének iszonyatos életét;* 
vagy »az emberiségi élet ott úszik az isteni élet határtalan 
oceánában« . . . és »az isten szellemének kedves gondolatai 
vagyunk . . . mindennek vissza kell térni léte örök forrásá-
hoz* stb. Melegen ajánljuk szerzőnek magasztos és mély-
séges gondolatokban gazdag müvét vallásbölcseleti kérdé-
sek iránt érdeklődő közönségünknek. (Sz. M) 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete« című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
a 33-ik füzet, a melyben az erdélyi oláhok pártütését és 
ezzel kapcsolatosan szörnyű kegyetlenségeiket mondja el. 
A füzet értékét nagyban emelik az oláhok rémtetteiről 
közölt képek, a melyek még eddig sehol sem jelentek meg. 
A képek különben ezek: A szabadságharc nevezetesebb 
szereplői a honvédség köréből. Messenhauer G. Vencel. 
Hurbán pecsétje. A komáromi vár új erődítéseinek tér-
képe. Az agyagfalvi népgyűlés. Az oláhok rémtetteiből. 
II. Az oláhok rémtetteiből. Gr. Hadik Gusztáv honvéd-
ezredes. III. Az oláhok rémtetteiből. A komáromi csata. 
Az oláhok rémtetteiből. 

** Hajnal című belmissziói folyóirat 4-dik füzete 
dr. Szabó Aladár szerkesztésében következő tartalommal 
jelent meg. Nőapostolok. Szabó Aladár. A német evan-
gélikusok belmissziói működéséről az 1894. évben. Mayer 
Endre. Az üdv hadserege társadalmi munkájáról. Fichtner 
után Kovács László. Speculum veritatis. Apróságok. Húsvét. 
Költemény. Halász Margit. Mi ég a szent éjszakán? El-
beszélés Németből: Maszák Leona. Missziói mozgalmak. 
Irodalom. Biblia-olvasó kalauz és bibliai thémák. — A 

»Hajnal* hatalmasan egyengeti az Úr ösvényét a belmisszió 
terén. Gyűjtött 200 frt alapot belmissziói egyesületre, szer-
vezett néhány parókhiális könyvtárt, buzdítására számos 
vallásos egyesület keletkezett az országban. Most is két 
szép dolgáról olvasunk: két 30 frtos pályadíjat tűz ki 
belmissziói kérdésekre és ezer újtestamentumot ajánl fel 
szegény gyülekezeteknek konfirmációi vagy vizsgálati aján-
dékul. — A hol az Úr lelke van, ott élet és tevékeny-
ség indul. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megjelent a 116—120. füzet, vagyis a VIII. kötetnek 
11—15. (befejező) füzetei s ezekkel most már a nagy 
vállalatnak épen a közepén vagyunk. A 76 szövegbeli 
ábrán kívül a következő szép külön mellékletek vannak 
a füzetekhez csatolva: Noble-féle fésülőgép, Hajók II— 
IV. lap, a Halotti beszéd 1. lapjának hasonmása, Gyapju-
fonó gépek I. és II lap, Harmadkor I. és II. lap, Hártyás 
szárnyúak, Gyémántok, Ó-kori és barbár népek hajói, 
Halak I. és II. lap, Gyertyánfa, Háromszék vármegye tér-
képe és Hasüri szervek. A fontosabb cikkek közül kiemel-
jük a következőket: Halálbüntetés (Heil). Halászat (Land-
graf János és Posta Béla), Haller család (Szádeczky), Hang 
(Bartoniek és Klug). Hangok a nyelvben és Hangtörténet 
(Simonyi), Harmadkor (Szterényi Hugó), Háromszék vár-
megye (Thirring és Bartha Ignác), Házadó (Földes), stb. 

** Az oltár, a szószék, a temető költészete című 
suspirium gyűjteményem tervbe vett kiadását gyűjtemé-
nyem teljesebbé tétele s protestáns irodalmi viszonyaink 
mostohasága miatt egy-két esztendővel tanácsosnak tar-
tom elhalasztani. Nagy Lajos dabronyi ev. ref. s-lelkész. 

E G Y H Á Z . 

A nyitrai evang. esperesség Brezován gyűlést 
tartott, melyben elhatározták, hogy a kerületek arányo-
sítását elrendelő és ő Felsége által szentesített törvény 
ellen minden megengedett eszközzel küzdeni fognak s hogy 
a többi négy renitens esperességgel egyöntetűleg járjanak 
el, április 25-ére Ó-Túrára értekezletet hívnak össze, 
melyen közösen állapítják meg a további teendőket. Egy-
úttal felhívást intéztek a nyitrai, trencséni és liptói espe-
rességek gyülekezeteihez, hogy a dunáninneni kerületben 
folyamatban lévő kerületi felügyelői választásban részt ne 
vegyenek. Áldatlan harc, kár folytatni! 

A sepsi egyházmegye lelkészi értekezlete az idén 
Nagy-Borosnyón (Háromszék m.) tartatott meg. Az érte-
kezletet isteni tisztelet előzte meg, melyen Révay Pál imád-
kozott, Vén Mihály pedig Krisztusnak emez igéiről prédi-
kált: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédim 
semmiképen el nem múlnak. Az értekezlet először is 
tisztújítást tartatott, a melyen megválasztották elnöknek 
Révay Pál, jegyzőnek Vén Mihály, könyvtárnoknak Böjtbe 
Géza lelkészeket. Ezután Antal Lajos lisznyói lelkész ily 
cím alatt értekezett: > A keresztyén vallás létrejövetelét és 
terjedését előmozdító okok*, melyet Kolumbán Ferencnek 
adtak ki bírálatra. Kis Albert ilyefalvi lelkész értekezése: 
Kálvin és Zwingli élete párhuzamba téve, a jövő ülésre 
halasztatott. 

Miskolci református egyházunk április 7-én tar-
totta ez évi közgyűlését Tóth Dániel esperes-lelkész és 
Mikuleczky István főgondnok elnöklése alatt. Imádsággal 
kezdték a gyűlést, (Nagyon helyesen. Sserk.) a melyet az 



esperes mondott, mire fölolvasták a zárószámadásokat s 
tudomásul vették, hogy az egyházépületek javítására 13,477 
forintot vetettek ki, melyből 9464 frt gyűlt egybe. Hiva-
talosan bejelentették, hogy Debreczeni Imre nemrég el-
hunyt polgár vagyonának tekintélyes részét végrendeletileg 
az egyháznak hagyományozta. Főgondnoknak 3 évre újból 
Mikuleczky Istvánt választották meg. A presbyteriumba 
új tagoknak beválasztották: Porcs Jánost, Tóth Jánost, 
Karla Bertalant és Sonkoly Pált. Elhatározták végül, hogy 
a tüzes-utcai iskolát az egyház átadja a városnak 2500 
forintért, a sörház-utcai iskolát pedig 3000 frt költséggel 
renoválni fogják. 

Az országos lelkészi gyámintézetre vonatkozó-
lag a következőket vagyok bátor ajánlani az intéző körök 
figyelmébe. Meglehet, hogy észrevételemre azt fogják vá-
laszolni, miszerint az nem a gvám-, hanem a nyugdíj-
intézet dolga lesz. Tegyük fel hogy úgy van. De vegyük 
tekintetbe, hogy az még, a mint megindult és megfenek-
lett 30—40 esztendő múlva sem áll fel, minek következ-
tében tekintetbe kell venni a gyámintézetnek a segélye-
zésnél az oly egyéneket is, a kiket valami módon okvet-
lenül segélyezni kell valahonnan, ha vénségükre koldulni, 
vagy kórházba megvonulni nem akarja látni a közegyház 
megaggott vagy nyomorékká lett szolgáját, és pedig azon 
az alapon, mert számos éveken keresztül fizette járulékát 
és utána segélyezendő nem marad. Vegyünk csak fel 
egy 500 frt fizetéssel biró lelkészt. Úgy a hogy keser-
vesen 25 — 26 éven keresztül pontosan fizette a járulékát. 
Ez alatt felnevelte gyermekeit, elhalt a neje, s utána 
segélyezendő nem marad. Már most, ha ez a magára 
maradt lelkész akár testi, akár szellemi fogyatkozás miatt 
képtelen lesz hivatala folytatására, az 500 frtos jövede-
lemből pedig vénségére semmit sem takaríthatott meg, 
mert az a mindennapi szükségek fedezésére is szűkön 
volt, mi lesz vele, mi lesz az egyházával? Azt mondják, 
tartson segédlelkészt. De hát miből. Aztán olyan könnyű-e 
ma káplánhoz jutni. Elmúlt s nem is lesz többé az az 
idő, a mikor 20 forintért, vagy csak a címért is kaptunk 
segédlelkészt. Ma már jó fizetésért sem lehet kapni még 
tekintélyes embereknek sem. Példa rá a nagy-bányai es-
peres, a ki mindég keres és sohasem kap káplánt, s így 
kénytelen az egyházmegyétől kapott kápláni fizetésért 
maga szolgálni. Mondám, mi lesz az egyházzal is, ha ilyen 
viszonyok között nyakán marad a minden tekintetben 
képtelen lelkész. Lesznek nazarénusok, lesznek egyházon-
kivüliek, az egyház pedig megaggott, nyomorék szolgáját 
kilökheti az utcára, ha a gyámintézet addig is nem gon-
dol vele, míg a nyugdíjintézet áldásos működhetéssel életbe 
lép. Mindezekből kifolyólag indítványom az: hogy az olyan 
lelkészek — bármeddig fizettek is — a kik után segé-
lyezendők nem maradnak, testi vagy lelki nyomorékká, 
szóval munkaképtelenné létök esetére, úgy saját, mint 
egyházuk helyzetét tekintve, a segélyezendők közé felvé-
tessenek, s egy özvegyi jutalékban részesüljenek. Ez jogos 
is, mert bizony 25—26 éven át tekintélyes összeget be-
fizetett. Azután egy ilyen szerencsétlen ember nem ró 
annyi terhet az intézetre, mintha segélyezendőket hagyna, 
mert a tapasztalás szerint az ilyenek rövid idő alatt el-
pusztulnak. Egy falusi pap. 

A kassai ág. hitv. ev. anyaegyház évkönyve 
az 1895-ik évre. XV. évfolyam. Szerkesztette Csiskó 
János. Kassa 1895. 71. 1. Szívesen olvassuk évről-évről 
azt az évkönyvet, mint a felföld egyik legvirágzóbb evang. 
gyülekezetének hű rajzát. A mult évi anyakönyvi adatok 
s az isteni tisztelet rendjének közlése után arról értesü-
lünk, hogy »568 egyháztag közül csak 224 egvháztag 

fizetett 1326 frtnyi önkénytes egyházi adót*. Az ú. n. 
»aranykönyvből*, mint az egyház örökös tagjainak jegy-
zékéből kitűnik, hogy a hagyományok és alapítványok 
főösszege 1870—1864-ig 68,990 frt s 88 krt tesz. Mult 
évi bevétele 5281 frt 31 kr., tőkevagyona 47,913 frt 69 kr., 
az 1895. évre szóló költségelőirányzata 4699 frt 91 kr., 
a miért a kassai ev. magyar-német egyház anyagilag mél-
tán mondható mintaegyháznak. Az egyház buzgó fél-
ügyelője Benczúr Géza, lelkes gondnoka Beller Károly. 
Érdekes és tanulságos az egyház és iskola mult évi tör-
ténete is. Az évkönyv végén Csiskónak Kossuth felett 
tartott beszéde olvasható, mely 1894. április 3-án tarta-
tott, s Ézsaiás 3, 2—4. alapján azt fejtegeti, hogy Kossuth 
birája, ékesszólója, kenyéradója, hatalmasa, hadverője és 
prófétája vala a magyar nemzetnek. Az öröm és buzgó-
ság érzete hat reánk ez évkönyv olvasásánál. (Sz. M.) 

Viszály egy ev. ref pap és hívei között. Kis-
Marja biharmegyei ev. ref. egyházközség, melyet egykor 
Bocskay István szép vagyonnal és gazdag kiváltságokkal 
ajándékozott meg, már régóta harcban áll papjával, Bódogh 
Jánossal. Az üdvtelen viszály ez évben annyira elmérge-
sedett közöttük, hogy e hó elején a kismarjai hívek közül 
160-an jelentették be az ev. ref. egyház kebeléből való 
kilépésüket. Bódogh János ellen az egyházmegye megindí-
totta a fegyelmi vizsgálatot. Óhajtandó, hogy a vizsgálat 
az egyház felzavart nyugalma érdekében kellő sikerre 
vezessen és hogy az erősen elkeseredett hívek, ha a lel-
kész hibás, annak elmozdításával lecsendesíttessenek. A 
kismarjaiak pedig folyamodjanak a törvényhez és ne fenye-
getődzenek, hogy elhagyják azt az egyházat és hitet, melyért 
őseik Bccskay zászlói alatt küzdöttek, mert bizony, ha 
fenyegetésüket beváltják, hitök csak olyan, mint a töré-
keny nádszál s nem méltók őseikhez. 

Állami anyakönyvvezetés. Az új házassági tör-
vény értelmében az egyes megyék már megkezdették az 
anyakönyvi kerületek csoportosítását. így pl. Szatmár-
megyét 112 anyakönyvi kerületre osztották fel s kinevezték 
az anyakönyvvezetőket is. Ezek között polgármesterek, 
szolgabirók, kör- és községi jegyzők, községi birók mellett 
találunk hat ev. ref. tanítót, egy róm. kath., egy gör. kath. 
tanítót, két állami isk. igazgatót, s egy állami tanítót. 

Egyházmegyei közgyűlés. A debreceni ev. ref. 
egyházmegye ápr. 5-én tartotta meg tavaszi közgyűlését 
Dávidházy János esperes és Nadányi Miklós gondnok 
elnöklete alatt. Az elhunyt Könyves Tóth Mihálynak elévül-
hetlen érdemeit jegyzőkönyvbe iktatták. Szele György tépei 
lelkész, e. m. főjegyzőt tanácsbiróvá választották. A lelké-
szek beterjesztették a kimutatásokat az utolsó 10 év anya-
könyvelési és stoláris jövedelmeinek átlagáról, mely adatok 
— esetleges későbbi felhasználás végett — levéltárba tétet-
tek. Az udvari egyház azon kérelmét, hogy a megüresedett 
lelkészi állás betöltése három évig halasztassék el, az egy-
házmegye elvetette. Osvár/h Ferenc ügyvéd felebbezett a 
debreceni egyháznak a prot. árvatartó alapra vonatkozó 
határozata ellen, azt állítván, hogy az átvétel nem rendben 
történt s a város az alapból bizonyos összeget visszatar-
tott. E kérdés hosszantartó vitát idézett elő, melynek ered-
ménye az lett, hogy ez ügy megvizsgálására bizottságot 
küldtek ki. Megjegyzendő, hogy az árvatartó alap átvételé-



nél működő bizottság gyanúsítása már a városi közgyűlés 
előtt is megfordult, de alaptalannak bizonyult. Az egyház-
megye ezekután még több kisebb ügyet végzett el. 

A debreceni prot. árvatartó alap, melyet hosz-
szas per után a város ez évben bocsátott a prot. egyházak 
rendelkezésére, április 1-én kezdette meg működését, a 
mikor 116 árva részére utalványoztatott segély. Az alapra 
félezernél több árva gyermek van fölvéve s ezek számára 
az alap évenként 10 ezer forintnál több segélyt oszt ki. 
Debrecen árvái hát anyagilag nincsenek elhagyatva. Az 
alap ügye különben a város és ref. egyház között még 
mindig nincsen kellőképen tisztázva. Némelyek kételkednek, 
hogy a város az alapot egészében adta volna át. A debre-
ceni egyházmegye ez ügy megvizsgálására egy bizottságot 
küldött ki. 

I S K O L A . 

Tanáraink gróf Csáky Albinnál. A protestáns 
egyházi tanárok küldöttsége április 11-én tisztelgett gróf 
Csáky A. volt miniszternél, hogy megköszönje az orszá-
gos tanári nyugdíjintézet létrehozása körül kifejtett buz-
galmát. A küldöttségben 31 intézetből 48-an vettek részt. 
A küldöttséget Vámossy Mihály budapesti ref. főgimná-
ziumi igazgató vezette s lelkes beszéd kíséretében dísz-
albumot nyújtott át azoknak a prot. tanároknak arcké-
pével, a kik az üj nyugdíjintézetnek tagjai. Csáky gróf 
nagyon szívélyesen fogadta a küldöttséget s beszédében 
kijelentette, hogy a megemlékezést nagy örömmel veszi, 
s az albumot miniszteri szolgálata becses emlékeként fogja 
megőrizni. Szíves búcsúvétel után a küldöttség Klamarik 
János miniszteri tanácsoshoz ment, a kinek szintén nagy 
érdemei vannak a nyugdíjintézet megalkotása körül. 

Tanulmányi kirándulás. Néhány állami iskola 
mellett egy prot. főgimnáziumról is vettük a hírt, hogy 
növendékeivel a húsvéti szünidőben messzebbterjedő tanul-
mányutat tesz. Ez intézet Csurgó, melynek ifjúsága ápril 
3-án indult Fiume környékére dr. Vida Károly igazgató, 
Kovács Sándor és Matolcsi István tanárok vezetése alatt. 
A részletes programmot nem ismerjük. Sok vidék futó-
lagos, panorámaszerű megtekintését nem tartjuk célrave-
zetőnek, pedig a legtöbb enemű programmban ezt az elvet 
látjuk érvényesülni. Keveset, de jól! A csurgóiak a fiumei 
közönség tiszteletére hangversenyt is rendeznek. Nekünk 
úgy tetszik, hogy ez sem illik belé a tanulmányút ke-
retébe. 

Iskolai aranykönyv. Haclház hajdúmegyei község 
és birtokossága 180 hold legelőt adott át az ottani ev. 
ref. egyháznak, hogy azt szántóföldképen használva, jöve-
delmét a halaszthatatlan iskolaépítkezés költségeinek fede-
zésére fordítsa. 

Budapest népoktatási intézeteiről érdekes ki-
mutatást közöl a Statisztikai Havi Füzetek legutóbbi száma. 
A székes fővárosban van 114 községi, nyolc állami, 30 
felekezeti, nyolc magánjellegű és hét egyesületi, összesen 

tehát 167 népiskola. Iparosinas iskola 23 volt. Az iskola-
köteles gyermekek száma 77,943. Az összes iskolázok 
száma 64,176. Isko]ába nem járt 13,767. Tanítók száma 
1027. Az iskolába járó gyermekek közül római katholikus 
volt 39,083, gör. kath. 149, gör. keleti 200, ág. evang. 
3290, ev. ref. 4265, unitárius 55, zsidó 17,134. Nyelvre 
nézve volt: magyar 57,534, német 5842, oláh 35, tót 533, 
szerb 108, horvát 46, rutén 48, vend 3, olasz 14, cseh 
11, francia 2. 

Gyermek- és ifjúsági isteni tiszteletek. Április 
hó 7-én tartatott meg a zilahi ev. ref. kollégiumban e 
tanévben utolsó, tehát bezáró iskolai isteni tisztelet több 
érdeklődő jelenlétében. Az isteni tisztelet lefolyása a kö-
vetkező volt: 1. A növendékek éneke. 2. Ima. 3. Ének. 
4. Bezáró egyházi beszéd. 5. Ima és áldás. 6. Ének. Az 
isteni tiszteletet Kerekes Endre vallás-tanár tartotta. Az 
isteni tisztelet végeztével a vallás-tanár az összes növen-
dékeknek a protestáns irodalmi társaság népies kiadvá-
nyaiból »emlék-könyvek «-et osztott ki. Ez emlékkönyveket 
részben a Hornvánszky-cég ajándékozta. A nevezett kol-
légiumban az »iskolai isteni tisztelet* már 7 éve, hogy 
életbe van léptetve s minden tanévben november hótól 
egész húsvétig rendszeresen tartatik, mindig az ifjak fel-
fogásához mért egyházi beszéddel, a mi az isteni tisz-
teletnek főrészét teszi. E tanévben tartatott összesen 20 
isteni tisztelet, mindig a vallás-tanár által. Nagyon üdvös 
és kívánatos lenne, ha a belmissziónak ezen ágát isko-
láinkban mind jobban-jobban gyakorolnák. Tudomásom 
szerint 27 középiskoláink közül csak nyolcban tartatik 
rendszeresen, 19-ben az evangéliumi új élet- és erőkeltés 
emez intézménye még nem költözött be. A gyermek és 
ifiúsági isteni tiszteleteknél arra kell törekedni, hogy nem 
csak a bezáró isteni tisztelet, hanem általában mindegyik 
legyen ünnepélyes, megható, hogy a növendékek lelkében 
mély nyomokat szántson. Meg kell nyerni hallgatókul a 
felnőtteket is, hogy ők is lássák és tapasztalják az evan-
gelium hatását az ifjakon, a mint ezt külföldi protestáns 
államokban már évtizedek óta bámulatos nagy eredmény-
nyel teszik és gyakorolják. ( X ) 

A debreceni fakultások ügyében az egyetemes 
konvent alkalmából Kiss Áron püspökkel élén küldöttség 
tisztelgett Wlassies Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél. A miniszter a kérdésekre kijelentette, hogy a ter-
vezett filozofiai fakultásnak és a tanárképzőnek a képesítési 
jogot az állam által megadhatónak tartja, de az állami 
befolyás biztosításával. A kiegészítendő jogakadémiának 
pedig a képesítési jogot megígérte s jóindulatáról is biz-
tosította A kollégium fejlesztésére mindent összevéve eddig 
656 ezer frt gyűlt össze s a bölcsészeti fakultást a mil-
lenniumkor felállítják. 

A görög nyelv kérdése a chicagói paedagogiai 
kongresszuson. Az Egyesült-Államok nemzeti nevelési 
egyesülete közzétette a chicagói nemzetközi paed. kon-
gresszus tárgyalásának leírását egy 1005 lapra terjedő 
nagy 8° kötetben. Érdekesnek és ránk nézve aktuálisnak 
tartjuk ebből fölemlíteni annak a kérdésnek tárgyalását, 
hogy vájjon a bacca-laureatusi vizsgálat letehetése végett 



ségével a kis Tolna első helyre emelkedett vármegyéink 
között, példáját bizonynyal mások is követik. — Rimaszom-
bat a millennium emlékére népes prot. főgimnáziumát 
óhajtja egy megfelelőbb helyre és épületbe áthelyezni. A 
terv az, hogy a mostani épület a felsőbb leányiskola cél-
jaira fordíttatnék, a gimnázium részére pedig a város 
segítségével új, díszes helyiség emeltetnék. Rimaszombat 
e terv megvalósításával megfogja mutatni, hogy a hazai 
kulturát szivén viseli. — Karcagon az ottani ev. ref. egyház, 
mely a mult évben több mint 50 ezer forintot áldozott 
új gimn. építésre s az elemi központi fiiskola átalakítá-
sára, az idén ismét egy központi díszes leányiskola épí-
tésébe kezdett, melynek költségelőirányzata 18 ezer frt. 
Karcag ideiglenesen beszünteti utcai (három) leányiskoláit, 
míg egy kis respiriumhoz jut, de azután a város legtávo-
labb eső három pontján szándékozik utcai iskolákat épí-
teni vegyesen az alsóbb iskolások számára, csakis ily 
feltétellel lett neki megengedve a központi leányiskola 
építése, a mi oly nagy kiterjedésű városnál, minő Karcag, 
természetes is. 

Szives kérelem. Az eperjesi »Ev. theol. önképző-
és önsegélyző-egyesület« felkéri a nagy közönség mind 
azon t. tagjait, kik az egyesület által 1893-ban kiadott s 
nekik megküldött >Karácsonyi Füzetet« megtartani szí-
vesek voltak, árát azonban mind ekkoráig nem küldötték 
be, hogy az ügy rendezhetése végett azt minél előbb be-
küldeni kegyeskedjenek. Az ár (30 kr.) valamint a felül-
fizetések, melyeket az egyesület köszönettel fogad és hir-
lapilag nyugtáz, Krman Lajos IV. éves theologus, egye-
sületi pénztároshoz (Eperjes, kollégium) küldendők. Az 
eperjesi >Ev. theol. önképző és öns. egyesület* nevében 
Frenyo Lajos, egyesületi titkár. 

(mely körülbelül a mi érettségi vizsgálatunknak felel meg) 
megkövetelendő-e a görög nyelv ismerete. E kérdés előadója 
William Gardner Hale egyetemi tanár volt (Cornell-uni-
versitv), ki különösen a latin nyelvtudomány terén szer-
zett kiváló érdemeket, Előadását, melyben a kérdés állását 
minden oldalúlag jellemezte, így fejezte be: »Azt hiszem, 
hogy a görög studium minden megrövidítése káros hatású 
a nevelés amaz oldalára nézve, melyet a mi amerikai 
népünk, mely csaknem kizárólag kereskedést és ipart üz, 
legkönnyebben hajlandó tekinteten kívül hagyni, a melyre 
azonban, tudtán kívül, legnagyobb szüksége van. Nem kell 
attól tartani, hogy az exakt tudományok valaha Ameriká-
ban nem fognak serényen műveltetni, legalább a mennyire 
tanulmányuk praktikus haszonnal kecsegteti az embert. 
Sokkal inkább fenyeget bennünket nemzetünk fiatal volta 
és földünk kimeríthetetlen kincsei miatt az a veszedelem, 
hogy a kézzel fogható haszonnal nem kecsegtető tanul-
mányokat időpazarlásnak tekintik. A mire leginkább rá-
szorulunk, az nem a vagyonszerzésre való ügyesség foko-
zása, hanem a görög kulturának mélyebb ismerete, melynek 
a görög irodalom és görög élet tanulmánya a közvetítője. 
Nekünk a mi diadalmaskodó amenkaságunk mellett egy 
jókora darabbal több hellenségre van szükségünk. Sok 
tekintetben megérdemli, hitem szerint, a görög birodalom 
a magunké mellett, a vele való beható megismerkedést 
és az egyedüli szellem, a melyet az embernek tüzetesen 
ismernie kell, a görög szellem*. E jelentés után felolvasták 
a táviratokat és leveleket, melyek űtján sokan a távolból 
is nyilatkoztak a kérdés felől. Nemcsak humanisták, hanem 
realisták is nagy számmal a görög nyelv javára nyilat-
koztak. így pl. James Dana, a geologia és mineralogia 
egyet, tanára, Whitmann, a biologia tanára a chicagói 
egyetemen, Brackett a physika tanára a Princeton-Uni-
versity-n. {M. P.) 

Az ifjúsági tornaversenyek. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a május hó végén és június elején 
tartandó kerületi tanulóifjúsági tornaversenyek ügyében 
a besztercebányai, győri, debreceni és nagyváradi királyi 
tankerületi főigazgatókhoz rendeletet intézett, a melyben 
értesíti őket, hogy az e városokban megtartandó torna-
versenyekre az állami költségvetés terhére egyenként 600 
forint kezelési költséget fog rendelkezésre bocsátani. A 
besztercebányai versenyben a besztercebányai, Budapest 
fő- és székvárosi és pestvidéki; a győri versenyben a 
győri, pozsonyi és székesfehérvári; a debreceni verseny-
ben a debreceni, kassai és szegedi: a nagyváradi verseny-
ben a nagyváradi, kolozsvári és nagyszebeni középiskolai 
tankerületben levő középiskolák, polgári fiúiskolák, közép-
kereskedelmi iskolák és tanítóképző intézetek növendékei 
vehetnek részt. Az egy-egy napra terjedő kerületi verse-
nyek abból a célból, hogy a közoktatási kormány kikül-
döttének módjában legyen a versenyek mindegyikét tanul-
mányoznia. nem ugyanarra a napra teendők, hanem a 
besztercebanyai kerületi verseny május 27-en, vagy ha e 
napon az idő kedvezőtlen volna, 28-án; a győri május 
30-án, esetleg 31-én, a debreceni június 2-án, esetleg 3-án, 
a nagyváradi június 4-én, esetleg 5-én. 

Áldozat iskolákra a millennium alkalmából. 
Naponként újabb és felemelőbb hirek érkeznek azokról az 
alapítványokról és. adományokról; melyeket vármegyék és 
városok az ezredéves ünnep emlékére versenyezve tesznek 
iskolai célokra. Ezekből szépen jut a prot. közművelődés 
oltárára is. így Tolna vármegye legközelebb tartott köz-
gyűlésén azonkívül, hogy 100.000 frtot szavazótt meg a 
Szegzárdon feíállítandó állami főgimnáziumra,évenként 
2500—2500 frtot biztosít a bonyhádi, ági. hitv-. ev. és a 
gyönki ev. ref. gimnáziumok számára is. "Ez áldozatkész-

GYÁSZ ROVAT. 
f Ujfalussy Sándor Szatmár vármegye főispánja, 

a nagybányai egyházmegye gondnoka f. hó 12-én Remete-
mezőn hosszas szenvedés után meghalt. Ujfalussy először 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében főispánkodott s mind itt, 
mind Szatmárban általános tisztelet és szeretet környezte 
a finom modorú, jószívű embert. Szolnokon úgy mint Nagy-
Károlyban élénk részt vett az egyházi életben is s jelen 
volt a budapesti zsinaton, mint a nagybányai egyházmegye 
világi képviselője. De már akkor megtámadta a tüdőbaj s 
az egykor dalias szép férfi egészen megtört, összeaszott. 
Mikor Wekerle a mult nyáron Nagybányán járt, a főispán 
utolsó erejét összeszedte, hogy a miniszterelnököt útjában 
kisérhesse; de ünnepségek zajában szomorú látvány volt 
az ő vánszorgó, halotthalvány, beesett arca, törékeny 
alakja. Állapota azóta mindig rosszabbodott s valóságos 
megváltás volt ránézve a halál. Temetése a vármegye és 
az egyházmegye nagy részvétével ment végbe. Béke ham-
vaira ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
' \ '"• ' ÍV • ' - ' -. • 

* Személyi hírek. A n.-szalontai egyházmegyében 
le^ő gyantái ev. ref. egyházban ápril 7-ikén folyt le a 
lelkészválasztás. 1 Megválasztatott Tóth István debreceni 
segédlelkész 152. szavazattal Veres Bálint derecskei segéd-
lelkész 43 szavazata ellenében. A választást Sipos Imre, 



egyházi és Benedek László világi tanácsbirák vezették.— 
Harsányi Sándor clevelandi magyar ref. lelkészt, Lapunk 
amerikai levelezőjét, a clevelandi magyarság lelki gondo-
zása körül szerzett érdemeiért a »clevelandi protestáns 
egyesület* dísztagjává választották; derék fiatal lelkész-
társunknak e kitüntetéshez szíves üdvözletünket küldjük. 
— Berecz Antal központi szolgálatra berendelt felső-
leányiskolai igazgatót a vallás- és közoktatási miniszter 
a debreceni és szatmári ref. felső leányiskolák miniszteri 
biztosává nevezte ki. — Borbély Gyula iharos-berényi 
ev. lelkipásztort a napokban iktatta be hivatalába Német 
Pál esperes. — A kótaji ev. ref. egyház f. hó 7-én egy-
hangúlag Sípos Mihály helybeli segédlelkészt hívta meg 
rendes lelkipásztorául. 

* A templomban való politizálás ellen. Wid-
mann a jezsuiták bécsi tartományfőnöke levelet tett közzé 
egy pozsonyi lapban, melyben rosszalását fejezte ki Findenik 
jezsuita páter eljárása miatt, ki egyházi szónoklataiban 
politikai dolgokról, jobbára egyházpolitikáról beszélt; Fin-
deniket visszahívta Pozsonyból. Widmann provinciális ezt 
a dicséretes tettét következőleg okolta meg: A szóban forgó 
levelet azért írtam meg és adtam ki, mert meg vagyok 
róla győződve, hogy a politika nem tartozik az egyházi 
szószékre. Mindannyian szentnek tartjuk az egyház jogait 
s mindenkor készek leszünk azokat megvédelmezni, de az 
ellen, hogy az egyházi szószékről politikáról prédikáljanak, 
mindig tiltakozni fogok. Annak az embernek, a ki a lel-
készi pályára lép, a párt üzelmek fölé kell emelkednie; 
feladatai sokkal magasabbak, sokkal szentebbek s én hely-
telennek tartom, hogyha a keresztyén pap bárkivel szem-
ben, legyen az zsidó, pogány, vagy bármi más, faji állás-
pontra helyezkedik. Ez cseppet sem keresztyén eljárás; s 
jóravaló keresztyén ember nem tehet ilyesmit; nekünk 
keresztyéneknek kötelességünk mindenkinek vallási meg-
győződését tisztelni és az emberek között mindig az a 
kérdés volt a legnagyobb vita tárgya, hogy kinek a hite 
az igazi. Az emberek tévednek és láthatjuk, hogy még a 
filozofusok is egyik szélsőségből a másikba esnek. Nagyon 
nehéz dolog a középutat, az igazságot, Istent megtalálni 
és a lelkésznek kötelessége azokat, a kik az igazságot 
keresik, támogatni, de nem művelnek keresztyéni dolgot 
azok, a kik a máshitűeket bántják, megtámadják és üldö-
zik*. — Ha a római egyház magyar főpapjai nem vol-
nának annyira elmerülve a pártpolitikába, bizonyára ők 
se néznék összedugott kézzel a heckáplánok és néppárt-
szervező plébánusok templomi politizálását! 

* Posilovics érsek és az amerikai házasságok. 
Posilovics zágrábi érsek a polgári házasságról kibocsátott 
pásztorlevelében a házasság szentségéről szólva, hivatko-
zott »azokra az észak-amerikai Egyesült-Államokra, me-
lyekben a protestantizmus az uralkodó és a melyekben 
a polgári házasság be van hozva, de a melyekben a 
katholikusoknak a templomban törvényes papjok előtt kell 
esküdniök, különben nem érvényes a házasság*. A pásztor-
levélnek ezt a mondását olvasva, Harsányi Sándor ame-

rikai lelkész, a clevelandi magyar református egyház papja, 
levelet intézett a »Budapesti Hirlap* szerkesztőségéhez. 
Azt írja, hogy az érseket, úgy látszik, helytelenül infor-
málták az észak-amerikai viszonyokról, mert az általa 
említett rend nincs meg az Unió egyetlen államában sem. 
»Az Egyesült-Államok törvényei — mondja levelében — 
senkit sem kényszerítenek arra, hogy előbb egyházi ható-
sága előtt kösse meg a házasságot. Kinek-kinek szabad 
tetszésére bízzák, hogy polgári vagy egyházi fórum előtt 
kösse meg a házasságot Ebből láthatni, hogy itt a házas-
ságkötésnek fakultatív formája van életbeléptetve. A fele-
kezetek lelkészei egyszersmind államhivatalnokok is, kik 
jogérvényes házasság megkötésére birói licencia alapján 
föl vannak hatalmazva*. 

* Amerikai hirlapok. Húszezer hirlap jelenik meg 
Amerikában, a melyek közül 2000 napilap. Ezek a lapok 
együttvéve 700 millió dollár tőkeértéket képviselnek, be-
rendezéseiket pedig 200 millióra becsülik. Az amerikai 
lapkiadók évi haszna körülbelül 900 millió dollár, melyből 
350 milliót a munkatársaknak fizetnek ki. Newyorkban 
van egy főszerkesztő, a ki 120,000 forintot keres éven-
ként, tehát épen annyit, mint a mennyit az északamerikai 
Egyesült-Államok elnöke húz. Az olyan szerkesztő, a kinek 
a minisztereknél nagyobb fizetése van, egyáltalán nem 
valami ritka madár Amerikában és a nagy amerikai lapok 
főszerkesztői átlag 12—25 ezer forint fizetést húznak. A 
vezércikkírók fizetése 12,000 forint, a kritikusoké és a 
krónika-íróké 6—9 ezer forint, a reportereké pedig 2—7 
ezer forint. Saint Louisban a hírlapírók fizetése 1800— 
19,000 forint, Bostonban 1400-14 ,000 forint. Hasonló 
fizetési viszonyok állanak fönn Washington, Philadelphia 
és Baltimore városokban, Chicagóban a hírlapírók még 
ennél sokkal nagyobb jövedelmekkel rendelkeznek. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett sepsi-szent-györgyi ev. ref. 

Székely-Mikó-kollegiumhoz, mint főgimnáziumhoz vallás-
és tornatanári állásra pályázat nyittatik. 

A vallástanár évi fizetése 600, a tornatanáré 400 frt. 
A rendes tanításon kívül, ha az illető a kollégiummal kap-
csolatos internatusnál felügyelői tisztséget is elvállalni 
hajlandó, külön-külön 150 frt, bennlakásban és élelmezés-
ben részesül. 

A pályázók szabályszerű képesítettségüket feltüntető 
okmányaikat — a vallástanári állásra pályázó az illető 
egyházkerület püspökétől beszerzendő rendelkezés alatt 
nem levő állapotát feltüntető bizonylattal együtt — 1895. évi 
május hó 6-ig a kollégium elöljáróságához nyújtsák be. 

Az állomást 1895. szeptember 1-én tartoznak el-
foglalni. 

Sepsisztgyörgyön. 1895. április 7-én tartott előljáró-
sági ülésből. 
Id. Donáth József\ Benke István, 

főgondnok. jegyző. 

HORffYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A magyar reformátusok veszedelme és 
ennek okai. 

II. 

Áttérve az anyaországra, itt is sok szomorú 
példákkal és adatokkal találkozunk a magyar 
reformátusságnak a XVII. és XVIII. évszázadok-
ban bekövetkezett tömeges kipusztulására vonat 
kozólag. 

így már a XVII. évszázad közepén elhatal-
masodott ellenreformáció következtében protes-
táns főuraink, kik a bécsi békekötés létrejöttekor 
még többségben voltak a római kath. főurakkal 
szemben, mindenféle fortélyos utakon és nem 
válogatott eszközökkel, nagy birtokok ós országos 
méltóságok adományozása, s a királyi udvar 
körébe csábítása által a r. kath. hitre áttórítve, 
az ő saját előbbeni vallásukhoz ragaszkodó job-
bágyaikat, nagyobb részben reformátusokat, Ko-
márom, Veszprém, Győr, Pozsony, Zala, Vas, 
Nyitra, Nógrád és Ilont vármegyék területén fe-
küdt jószágaikból, valamint a r. kath. főpapság 
ós a birtokos szerzetrendek főnökei is saját egy-
házi terjedelmes uradalmaikból kegyetlenül ki-
űzték s földönfutókká tették, templomaikat, isko-
láikat elfoglalták vagy lerombolták s pusztán 
maradt lakhelyeikre és telkeikre r. kath. német 
ós tót ajkú jobbágyokat szállítottak, úgy hogy 
a később szórványosan visszaszállingott magyar 
ref. őslakosok csak megfogyatkozva és csekély 
részben állíthatták vissza elpusztult egyházaikat, 
elfoglalt templomaikból peclig a közbejött béke-
kötések ós országgyűlési végzések erejével is 
csak néhányat kaphattak vissza. 

A török kiverése után megszűnt számos 
hazai erősségekben (praesidiumokban) fennállott 
magyar ref. egyházak, a feloszlatott helyőrségek 
nagy számát képező híveik lefegyverzésével több-
nyire szintén megszűntek s utóbb csak némi 
részben éledtek fel. 

így enyésztek el a dunántúli ref. egyház-

kerülethez tartozott somorjai ós komjáti, s ezek-
kel együtt több más ref. magyar esperessógek, 
melyek Pozsony és Nyitra s az ezekkel szom-
szédos vármegyék területein nagy számú ós né-
pes egyházakat foglaltak magukban, de közülök 
a Moson és Sopron vármegyeiek, valamint a 
Nagyszombat és Szakolca sz. kir. városokban 
virágzott magyar ref. egyházak végképen eltűn-
tek, s a nevezett vármegyék ós városok ref. 
magyarsága kiveszett, vagy a testvér ev. egyház-
hoz csatlakozva abba beolvadt, úgy hogy a nyitra-
megyei régi magyar ref. egyházak közül ma már 
csak öten, a felső-nógrádmegyeiek közül pedig 
csak ketten állnak fenn, míg a Pozsony, Győr, 
Esztergom, Zala és Vas vármegyékben létezett 
magyar ref. egyházak közül többen jobb indulatú 
földesuraik kegyéből s az ottani birtokos nemes-
ség támogatásával, habár mindenütt megfogyva, 
jelen korunkig megmaradtak. A Hont és Nógrád 
vármegyék területén szintén a dunántúli ref. 
egyház kebelében fennállott, s több magyar egy-
házakat számlált drégely-palánki esperesség nem 
enyészett ugyan el, de szerfölött megapadt, s jelen-
leg egyike az anyaországban fennálló leggyöngébb 
ref. egyházmegyéknek, míg a vele szomszéd Bars 
vármegyei ref. régi esperesség saját egyházait 
jobban megvédelmezve, mint egyházmegye jelen-
leg is erőteljesen áll. 

Anyaországunk felső részében szintén el-
enyészett az elébb önálló, utóbb az abaújhoz 
csatolt sárosi magyar ref. esperesség, mely a 
XVII. század közepén a már korábban elpusz-
tult öt anyaegyházon kívül még számos leány-
egyházakkal ellátott 12 népes anyaegyházat fog-
lalt magában, melyekből azonban az irgalmatlan 
hitüldözések miatt a XVIII. évszázad elején né-
hány leányokká sülyedteken kívül már csak négy 
anyaegyház maradt. 

Ezen sárosi ref. esperesség magyar nyelvű 
utolsó anya- és leányegyházai, a még akkor ref. 
vallású birtokos nemességnek is támogatásával 
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sokáig ellentálltak az elhatalmasodott szláv áram-
latnak, de elvégre II. Rákóczy Ferenoz fejedelem 
szabadságharcainak az 1711-ik évben történt le-
zajlása után ők is mindnyájan megszűntek, s az 
ev. testvérfelekezethez áttért, utóbb azonban szin-
tén eltótosodott, ma már csekély létszámú csel-
falvai és komlósi hajdani reformátusokon kívül, a 
többiek, a birtokos nemesség nagy részével római 
katholikusokká lettek s már a mult XVIII. év-
század végéig mind teljesen elszlávosodtak. 

De azért Sárosmegyének úgy ev. mint római 
kath. tót ajkú köznépében él még a hajdani 
magyarság emléke, s hazánk felső' részeinek 
tömör szlávságából a sárosmegyei az, mely leg-
hajlandóbb és legfogékonyabb a visszamagyaro-
sodásra, mely az ottani lelkes honfiak újabb idő-
beli buzgólkodásával már jelenleg is örvende-
tesen halad. 

Elenyésztek még Budavár visszafoglalásával 
s a hódító töröknek hazánkbeli kivonulásával 
kapcsolatos égetések s pusztítások alkalmával 
Budapest környékén, a Duna balpartján s a 
dunatiszaközi síkságon is számos magyar ref. 
egyházak, többek közt Budán, Ó-Budán, Pesten 
és Zsámbékon, a szolnoki és szegedi erősségek 
ref. egyházaival, valamint a hajdan előkelő tolnai 
ref. egyház is, melyben egykor hírneves tanítók 
keze alatt jeles főiskola létezett s melynek elszé-
ledt lakosai részben Kecskeméten vonták meg 
maguka t ; a tolnai elpusztult egyház többé fel se 
éledt, míg az ó-budai ós pesti egyházak a XVIII. 
évszázad végén ; a szolnoki és szegedi egyházak 
a legújabb időben hamvaikból feltámadtak, a 
budai és pécsi egyházak pedig új életre kelve 
épen most vannak megalakulóban. 

Leszállva hazánk alsó részébe, itt is el-
enyészett a régi zarándi, illetőleg borosjenői 
magyar ref. esperesség, mely 66 népes — ezek 
közt néhány oláhnyelvű — egyházat tartalmazott, 
ezeknek foszlányaiból azonban jelenleg már csak 
az aradmegyei 12 magyar ref. egyház áll mu-
tatóul. 

Végre Magyarország hajdani drávántúli kerü-
letében, mely fájdalom ! a mohácsi vész után 
Slavónia név alat t illetéktelenül az anyaország 
kapcsolt részévé, majd jelen korunkban már 
törvényhozásilag Sziavon - társországgá alakult, 
szintén elenyészett a régi valkói ref. esperesség, 
mely a XVI. évszázadban s a XVII-iknek közepén 
még 19 .— részben ugyan már akkor is szláv 
nyelvű — anyaegyházat számlált, melyekből a 
mai Verőce- és Sze rém megy ék területén most 
már csak négy magyar és egy szláv nyelvű 
anyaegyház áll fenn. 

Vajha az ezen elidegenített országrészben 
a dunamelléki ref. egyházkerület felügyelete alatt 

és jelentékeny segélyezésével fennálló ref. misz-
szióknak, a dunántúli magyar közművelődési 
egyesület részéről is remélhető istápolás melletti 
sikeres működése némi összekötő kapcsot s táp-
lálókot találna a fentebbiek szerint ott még fen-
álló magyar ref. anyaegyházaknak s a diakovári 
római kath. püspökségnek szórványos magyar-
ságában, melynek kebelében, de valószinűleg a 
néphagyományban is él még a régi Valkó- és a 
mostani Pozsega-, Szerem- és Verőcemegyék te-
rületén hajdan birtokolt magyar ajkú nemes-
ségnek s az ott egykor fennállott magyar nyelvű 
népes községeknek emléke, melyet a régi magyar 
királyok adományozásait s az ezekkel kapcso-
latos birtokba igtatásokat és határ járásokat s az 
ottani nemesség birtokosztályait tárgyazó nagy-
számú hiteles közoklevelek mellett a fen maradt 
— habár legtöbbnyire elferdített, illetőleg elszlá-
vosított — magyar hely-, elülő- és családnevek 
jelen korunkig megőriztek. 

A magyar reformátusság újabbköri bajai 
közt előkelő helyet foglal el azon apadás, mely 
híveinek létszámában az anyaország több vidé-
kein és pedig nem csekély százalékkal évenként 
mutatkozik. 

Különösen a dunamelléki ev. ref. egyház-
kerületnek alsó- ós felső-baranyai, külső somo-
gyi ós tolnai, a különben is közel 200 leány-
egyházzal bajlakodó tiszáninneni egyházkerületnek 
abaúji, felső-borsodi, gömöri, tornai és felső-
zempléni egyházmegyéiben a magyar népesség 
folyvást csökken s különösen az utóbbi egyház-
kerület előbb népesebb egyházainak, például a 
miskolci, gönci, losonci, szikszói és rimaszom-
batinak lélekszáma már is jelentékenyen meg-
csappant. 

A magyar református lakosság fogyatkozása 
főleg a németséggel és szlávsággal vegyes vidé-
keken észlelhető. 

így a tolnai egyházmegyében a nagy szé-
kelyi magyar ref. egyházat saját német fogadott 
gyermekei már megfojtották, s ugyanezek a 
gyönki magyar ref. egyházat is megnyomorítot-
ták, s valóban nagy hiba is volt a jövevény 
német reformátusokat magyar egyházakban lete-
lepíteni. A bácsi egyházmegyében a feketehegyi 
magyar ref. egyházat a szomszéd német közsé-
gekből birtokvétel útján beszivárgó németajkú 
fogadott gyermekei s ev. testvérei már erősen 
szorongatják, s ha továbbá is arányban halad-
nak, egy rövid évszázad múlva az ottani magyar 
ref. anyaegyháznak már csak emléke lesz, de 
sőt félő, hogy a bácsi egyházmegye német refor-
mátusai, kik már a szomszéd szláv községekben 
több leány- és egy népes anyaegyházat alkottak, 
ev. testvéreikkel összefogva utóvégre majd az 



ot tan i többi m a g y a r ref. e g y h á z a k a t is m e g fog-
j ák t ámadn i . 

Részemrő l , min t r e f o r m á t u s va l lású ember , 
n e m t i tko lha tom el a fölötti b á n a t o s é rzésemet , 
hogy pé ldáu l Miskolcon, me lynek l akos sága a 
XVII. évszázadban m é g t isz ta m a g y a r r e f o r m á -
tusokbó l állott, ezeknek számá t mos t m á r a róm. 
ka tho l ikusok m e g h a l a d j á k , s míg az ocla beköl-
tözött ev. t e s t v é r e k v i rágzó e g y h á z á n a k lélek-
s z á m a é v e n k i n t gya rapod ik , a tö rzsök ref. egy-
házé folyvást apac l ; hogy Losoncon , me lynek 
összes lakosa i a XVIL évszázadban m é g sz in tén 
m a g y a r r e f o r m á t u s o k vol tak, az o t tan i beköl tö-
zőkből k é s ő b b a laku l t h a t a l m a s ev. t e s t v é r e g y h á z 
mel le t t a tö rzsök ref. egyház m á r n é h á n y száz 
fő re l eo lvad t ; hogy az e r ede t i l a k o s s á g á r a nézve 
ha son ló t ek in te t alá eső R i m a s z o m b a t v á r o s á b a n 
az ocla k é s ő b b be te lepü l t evangé l ikusokbó l kép-
ződöt t t e s t v é r e g y h á z f e l ü l k e r e k e d ő b e n van a tör-
zsökös egyházon s ezt egy rövid évszázad a la t t 
L o s o n c s o r s á r a ju t ta tha t ja . 

Mert h i ába ! h a z á n k felfölele n e m t e r m é k e n y 
ta la ja a r e f o r m á t u s s á g n a k , az o t tani helyi viszo-
nyok ev.' t e s t v é r e i n k n e k kedveznek , s hogy az 
ung i ref. e g y h á z m e g y e felső r é szében létező tó t 
nye lvű nyolc anya-, i l le tőleg l eányegyház mind 
ez ideig m e g m a r a d t r e f o r m á t u s n a k , s ze r in t em 
egyedü l a n n a k tu l a jdon í t andó , hogy köztök és 
köze lökben n incsenek t ó t a j k ú evangé l ikusok . 

Azonban nemze t i s zempon tbó l sa jnos , hogy 
ev. t e s t v é r e i n k n e k a n a g y s z á m ú felföldi, j e lesü l 
Nyitra- , Zólyom-, T rencsén - , Árva- , Liptó-, Turóc- , 
Szepes- és S á r o s m e g y é k b e n egyet len t i sz tán ma-
g y a r n y e l v ű egyházok sincs, s hogy ezeknek leg-
a lább rész leges lassú m a g y a r o s o d á s á t az o t tan i 
ő rü l t pansz l av i smus m e g á t a l k o d o t t a n gátol ja , holot t 
a XII. és XV. évszázadbel i h i te les közokleve lek 
b izonysága szer in t a neveze t t régi v á r m e g y é k b e n 
is m a g y a r e r e d e t ű ós m a g y a r nye lvű volt a b i r -
tokos nemesség , s az ősi sz lávság mel le t t akkor i -
ban s zámos m a g y a r községek léteztek. 

Va jh a a bánya i és t i szamel lék i ág. hitv. ev. 
e g y h á z k e r ü l e t e k le lkes f ő h a t ó s á g á n a k s az ott 
lelkészkeclő haza f i as ev. p a p s á g n a k s i k e r ü l n e mos t 
m á r vegyes tót ós m a g y a r nye lvű számos egyhá-
za iknak miné le lőbb i te l jes m e g m a g y a r o s í t á s a . 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

A horvát-szlavónországi prot. egyházak 
kérdéséhez. 

x. 
Az egyetemes gyűlés 1894-ben. — Befejezés. 

Végre az ügy 1894. okt. havában az egyetemes 
gvülés elé került, hol élénk vita fejlődött ki felette. 

Rohonyi Gyula, a bács-szerémi esperesség felügyelője, 
szépen átgondolt beszédben adta elő a tényállás histori-
cumát, úgy hogy mindenki tiszta képet nyerhetett az ügy 
jelenlegi állásáról. De minthogy ő a lehető megoldás mi-
kéntjére nézve semmi pozitív javaslatot nem tett, felállott 
Bdohorszlcy Gábor főesperes, a ki a kérdésben gyakran 
gyanusíttatott nemzetiségi célzatokkal és papi nagyravá-
gyással. Most erélyesen visszautasítván a múltban ellene 
emelt méltatlan vádakat, a következő határozati javaslatot 
nyújtotta be elfogadásra: 

»Az egyetemes közgyűlés felkéri s meghatalmazza 
az elnökséget, tegye magát az ev. ref. konvent elnökségé-
vel együtt érintkezésbe a horvát kormánynyal, az ottani 
protestánsok egyházi ügyeinek rendezése tekintetétől, s az 
ezen úton eszközölt megállapodásokat terjeszsze be a leg-
közelebbi egyetemes közgyűlésnek további intézkedés végett. 
Addig pedig a status quo aníe teljes épségben fentartandó. 

Sztehlo Kornél forradalmi lépést lát a horvát-szlavón 
gyülekezetek separatisticus törekvésében. Ezt meg kell aka-
dályozni; de nem erőszakkal, hanem keresztyén szeretettel. 
Horvátországban igen nehéz az evangélikusok helyzete. A 
szolgabíró megbünteti a papokat és tanítókat, ha nem hor-
vát nyelven akarnak velük érintkezni; házassági ügyeik 
az osztrák kath. concordatum szerint intéztetnek; a vegyes 
házassági válóperekben evangelikus felek fölött is a kath. 
consistorium dönt, szóval: az evangélikusok semmiféle tör-
vényes jogalappal nem bírnak. Ezt nem lehet tűrni; és a 
szónok azt hiszi, hogy ebből az állapotból a mi horvát-
országi hitsorsosaink is menekülni akarnak. De az ügy 
orvoslására a béke útját ajánlja, nehogy horvát reactiót 
ébresszünk fél ellenük. Menjen ki a kerületi elnökség a 
helyszínére és térítse vissza okokkal az elszakadni akarókat. 

Stenczel neudorfi lelkész hosszabb beszédben vázolja 
a horvát-szlavón viszonyokat, s kijelenti, hogy a nép nem 
ért egyet azokkal, a kik a különválást szorgalmazzák, mert 
fél a nagy közigazgatási költségektől, melyeket nem bír 
el. Az agitátorok azzal biztatják a népet, hogy az új egy-
házkerület megalakulása esetén a tartományi kormány 
fogja fizetni a költségeket. Ő nem akarja a külön egyház-
kerületet, mert Horvátországban nincs evang. arisztokrácia, 
nincsenek ev. orsz. képviselők, nincsenek védelmezőink; 
minélfogva az a leendő ev. püspök védtelenül állva, csak 
rabszolgája lenne a horvát kormánynak. Kéri az egyetemes 
gyűlést, hogy tartsa meg továbbra is jóindulatában a 
horvát-szlavón egyházat, és ne engedje őket Magyarország-
tól elszakítani. 

Györy Elek szerint itt erélylyel és határozottsággal 
kell fellépni; mert a vakmerő elszakadási kísérlet nem 
érdemel kíméletet. Hosszasan bizonyítja, s az 1791-ki és 
újabbi törvényekről mutatja ki, hogy az illető egyházak 
a magyarhoni evang. egyetemes egyház kiegészítő részét 
képezik és hogy ennélfogva a horvát túlzók eljárása jog-
talan. Ezért azt hiszi, hogy ezekkel szemben nem elegendő 
a szeretet, hanem a hatalmat kell velük éreztetni: az enge-
dékenységet veszedelmesnek tartja. Az elnökséget nem 
akarja kiküldetni, de a kerület tegyen meg mindent a 

33* 



bűnösök kipuhatolására és jogaink megvédésére. Indítvá-
nyozza, hogy 

1. kéressék meg az országos kormány a miniszter-
elnök útján, lépjen közbe a felmerült esetben az egyetemes 
egyház törvényes jogainak értelmében. 

2. A bányai kerület kéressék föl, hogy a fenforgó 
ügynek előzményeit alapos vizsgálat alá vegye s arról 
jelentést tegyen. 

3. A bács-szerémi esperesség hatalmaztassék fel, 
hogy minden olyan politikai községben lakó ág. evangéli-
kust, a ki eddig egyházközség kötelékébe nem tartozott, 
valamely egyházközségbe bevonjon. 

Ebhez az indítványhoz még többen szólottak; je-
lesül Sztehlo a horvát autonomiára utalva figyelmeztette 
a gyűlést, hogy a Győry által sürgetett szigor célra nem 
vezet. Radó felszólalása után pedig Belohorszky fenti indít-
ványát elejtvén, a gyűlés egyhangúlag magáévá tette Győry-
nek indítványát. 

Mindazáltal, ha meggondoljuk, hogy az egyetemes 
egyház harminc év óta halad ezen az úton minden lát-
ható eredmény nélkül; ha meggondoljuk, hogy a fentebbiek-
ben bőven kifejtett viszonyoknál fogva az ilyen meddő 
határozatok semmit sem érnek; talán nem tévedünk, ha 
azt hisszük, hogy a közgyűlés által elfogadott indítvány-
ból alig lesz egyéb megvalósítva, mint az, hogy a magyar 
kormány érintkezésbe fog lépni a horvát bánnal és hogy 
ekként megfogja akadályozni a kimondott különválás végre-
hajtását. Ez kétségtelenül meg fog történni. 

De ki ne venné észre, hogy ez csak negativ ered-
mény? Erre sohasem lett volna szükség, ha az 1869-ki 
egyetemes gyűlés határozata végrehajtatott volna. Az el-
beszélt eseményekből világos, hogy a horvát-szlavón ev. 
egyházak, egész 1893-ig a magyarhoni evang. egyetemes 
egyház védszárnyai alatt kívántak rendezkedni. Elszakadási 
szándékról addig szó sem volt, míg reményleni lehetett 
valamit. Ez tagadhatatlan. 

Ha tehát a jelzett negativ eredmény be fog követ-
kezni, akkor huszonhat évi kanyargás, szónoklás, hatá-
rozás, panaszkodás és boszankodás után csak ott leszünk, 
a hol voltunk ezelőtt harminc esztendővel! 

Kérdjük: meg lesz-e ezzel oldva a kormánylati vi-
szony kérdése ? Szervezve és felemelve lesznek-e a panasz-
kodó egyházak? 

Bizony nem lesznek se felemelve, se szervezve. 
A bányai egyházkerület hiába fogja vizsgálni a 

fenforgó ügynek előzményeit; nem sok örvendetes tényt 
fog ott találni. 

A bács-szerémi esperesség hiába fogja kimondani, 
hogy a szétszórt hívek valamely egyházközség kötelékébe 
csatoltassanak; ezt eddig is tette, habár a misszióról szóló 
jelentéseit senki sem hallgatta meg. 

Ezzel a horvát-szlavón ev. egyházak és hívek álla-
potán semmi sem lesz segítve; mert oda nem ilyen távol-
ról hozott tanácsok, hanem igenis a helyszínén teendő 
erélyes intézkedések, az erélyes intézkedésekhez biztos jog-
alap, a jogalap megteremtéséhez új törvény, a törvényhez 

a hatóságoknak jóakaró őszinte végrehajtása, mindehhez 
anyagi segély, templom és iskolaépítés kell! 

És kell még valami, a miről eddig az egész ügy 
tárgyalásánál, mint feleslegesről, alig történt emlékezés; 
kell mindenek felett evangeliumi vallásos lelkesedés, valódi 
egyházias szellem, apostoli buzgóság, testvéri szeretet és 
összetartás! 

Megvolt-e? és megvan-e ez bennünk? Feleljen erre 
önmagának mindenki, a ki az ügyet figyelemmel kisérte. 

Ha ez meglett volna, akkor addig is, míg a horvát-
szlavón protestantismus jogviszonya a vallásszabadság és 
jogegyenlőség alapján törvényhozásilag rendeztetnék, igye-
keztünk volna megragadni azt, a mit a jelenlegi horvát 
kormány jóakaratulag javasolt, a mit az illető egyházak 
számtalanszor kértek, a mit az illető esperesség és egyház-
kerület helyeselt, szerveztünk volna régen egy (vagy két) 
különálló horvát-szlavón esperességet, mely szerves össze-
köttetésben lett volna a magyarhoni ev. egyházzal, mint 
annak élő tagja; és nem kellett volna testvéreinket oda 
kényszeríteni, hogy elhagyatottságukhan elkeseredett bal-
lépést tegyenek. Legyünk igazságosak, hogy megtalálhas-
suk a kibontakozás helyes útját. 

Ha éreznők az egységben és egyetértésben rejlő erő-
nek hatalmát, akkor nem volna bajunk. Ha az emberi 
gyarlóságra gondolva, mériegelnők az üres fenyegetésnek 
hatását, akkor nem hoznánk olyan határozatokat, mint a 
minőkről fentebb megemlékeztem. 

Tény az, hogy harminc év óta húzzuk-halasztjuk a 
kérdést a nélkül, hogy megoldásra vezettük volna. Megelé-
gedtünk azon negativ eredménynyel, hogy az elszakadásba 
bele nem egyeztünk, hogy az illető egyházak szervezkedé 
sét megakadályoztuk, hogy kérésüket meg nem hallgattuk. 
Tény, hogy újabban a kérő egyházakat sem jó szóval, 
sem jó tettel magunkhoz kapcsolni nem igyekeztünk. 

Ősi szokás szerint szónokoltunk, gravameneket emle-
gettünk és tehetetlenül kértük a kormányt, hogy segítsen 
rajtunk! 

Pedig a megoldás kulcsa egyedül az egyház kezében 
van. A horvát bán a legjobb akarat mellett sem segíthet 
egyházunk baján. Legtöbb, a mit tőle méltányosan vár-
hatunk, a jóakarat; de azt már talán mégsem kívánhat-
juk tőle, hogy a mi kedvünkért ellentétbe helyezze magát 
a törvénynyel? 

Mint jó hazafi, kétségen kívül fel fogja tartani ked-
vünkért a status quo ante-1; de hiba volna ebből azt 
következtetni, hogy ő e helyzetet üdvösnek és sokáig fen-
tarthatónak tartaná. 

Gróf Kuen Héderváry bán megvárhatja a magyar-
honi protestáns egyháztól, hogy az ő állásának közjogi 
helyzetét ismerje és hogy ehhez képest az ev. egyház-
kormányzás ügyének megoldását ne reá hárítsa, hanem 
igyekezzék azt, saját jól felfogott érdekében a fennálló tör-
vények keretén belől maga rendezni. 

A fentebb előadott történelmi fejlemények azt mutat-
ják, hogy mi magunk ez irányban nem tettünk semmi 



határozó lépést! Sem az egyetemes gyűlés sem a zsinat 
nem intézkedett. Ki intézkedjék hát? 

Az nem elég, ha mi jegyzőkönyvi határozatokban 
mondjuk csak, miszerint a horvát-szlavón ev. egyházak a 
magyarhoni ev. egyháznak kiegészítő részét képezik! Ez 
csak egy elv, melynek mikénti valósításától függ minden. 

Előttem bizonyosnak látszik, hogy akár a status-quo 
alapján, akár a zágrábi határozat alapján, a 25, illetve 
30 ezernyi lelket számláló horvát prot. egyházak külön 
szervezkedését megakadályozni nem lehet; nem is tanácsos. 
A természetnek megvan a maga törvénye; nem kell titkos 
célzatokkal keresni ott, hol a tények világosak. A nagy-
korúvá lett gyermek önállóság után törekszik. Ez esetben 
a különleges viszonyok s az ellentétes törvények is elkerül-
hetlenné teszik, hogy azok az egyházak a különben is 
túlságos nagy és nehezen kormányozható bács-szerémi 
esperességtol különválva önálló esperességekké, esetleg — 
idővel talán — püspökséggé szervezkedjenek. 

így nem maradhatnak. Itt minden tiltó, akadályozó 
és erőszakos intézkedés haszontalan. Eltekintve attól, hogy 
a »coge intrare« sohasem volt evang. protestáns elv, nem 
szabad szem elől téveszteni, hogy itt csak valláserkölcsi 
alapon mozoghatunk. Ez pedig feltételezi a lelkek össz-
hangját és kizár minden erőszakosságot. A lelkek össz-
hangja érdekében áll nemcsak a prot. egyháznak, hanem 
a magyar hazának is, mely nem lehet erős, nem lehet 
boldog, míg fiai meghasonlásban élnek egymással. 

Elég volt már a gyűlölködés átkából, mely egyhá-
zunkat már-már a végromlás szélére juttatta és az egész 
ország békéjét fenyegeti. 

Avagy még nem elég komoly intő például szolgál 
az, hogy országszerte már a köznép lelkülete is megvan 
mérgezve, hogy mindenfelé nemzetiségi, felekezeti és osz-
tálybeli dissolutió jelei mutatkoznak? Nem elszomorító 
jelenség-e az, hogy leginkább a protestáns egyházaknál, 
melyek pedig egyedül híveik összetartására, szeretetére és 
áldozatkészségére vannak utalva, pusztít a gyűlölség tüze, 
még a tisztán magyar gyülekezetekben is? A vegyesajkú 
ev. egyház egyeteme már-már a dissolutió útjára sodor-
tatott. A felvidéki tót egyházmegyék már elérkezettnek 
hiszik az időt, a midőn inkább kell engedelmeskedni Isten-
nek, semmint az embereknek. Az erdélyi szászok idege-
nebbek saját magyarhoni hitfeleiktől, mint bármely más 
idegen felekezettől. A fentebb előadott fejlemények folytán 
nagyon valószínű, hogy a Horvát-Szlavónország területén 
lakó testvéreink is el fognak szakadni, ha be nem látjuk 
az eddig követett útnak veszélyes, sőt végzetes voltát. 
Bizony átok fogta meg a magyart, hogy az soha össze 
nem tart! 

Ideje volna tudomásul venni legalább egyházi téren, 
hogy van egy régi könyv a világon, melyre néha úgy 
szoktunk hivatkozni, mint a prot. egyház fundamentumára; 
de melynek tartalmáról, különösen a testvéri szeretet ha-
talmát hirdető részéről — úgylátszik — teljesen meg-
feledkeztünk. Gúnyos mosolyt von magára, a ki elég naiv 
hivatkozni ilyen kopott dolgokra. Pedig mégis bizonyos, 

hogy nem a harag, nem a szenvedély, nem a fenyegetés, 
nem a tiprás fogja közös szent munkára egyesíteni a 
testvéreket, hanem egyedül azon testvéri szeretet, melyről 
abban a kopott régi könyvben megvagvon írva, hogy 
hegyeket képes kimozdítani helyeikről. 

Ha valaha, most volna ám száz okunk követni Pál 
apostolnak azon intését, melyet az Efezusi egyházhoz in-
tézett (4. 2) mondván: »igyekezzetek megtartani a léleknek 
egységét a békességnek köteléke által!* 

Egyesíteni az erőket, erősíteni a közös érdekeket, 
gyarapítani a testvériség nemes érzelmére alapított egy-
háznak vallás-erkölcsi hatalmát: ez volna az igazi hazafi-
ság feladata. A ki egyenetlenséget és szakadást idéz elő, 
az nemcsak a protestáns egyháznak, hanem a magyar 
hazának is ellensége. Azért: videant Consules! 

A jelen tanulmány tárgyát képező horvát-szlavón 
prot. kérdés csak ezen elvek alapján oldható meg helyesen. 

Nézzük még egyszer: mi a kérdés veleje? 
Ha nem csalódom, a kérdés az, hogy a Ilorvát-

Szlavónországok területén lakó, s többnyire Magyaror-
szágból kivándorolt prot. hívek és az általolc alapított 
anyaegyházak, fdiák és szórványok miképen kormányoz-
tassanak, s minő jogi viszonyban álljanak a magyarhoni 
prot. egyetemes egyházzal? Más szóval: minő szervezet 
mellett valósíthatnák meg legtökéletesebben az evangeliom 
alapján reformált vallás eszményi céljait a tényleg fenn-
álló horvát politikai alkotmány kebelében? 

Vájjon úgy, ha fentartják az anyaországi egyetemes 
prot. egyházzal való szerves összetartozandóságukat ? avagy 
úgy, ha attól elszakadva külön egyházmegyéket vagy — 
esetleg — külön püspökséget alkotnak? 

A fentebb vázolt történelmi fejleményekből láttuk, 
hogy ez a kérdés harminc év óta foglalkoztatja az egyház 
tekintélyeit, a nélkül hogy azt közmegnyugvásra megol-
dották volna. Láttuk, hogy a Horvát-Szlavónországban lakó 
protestánsokra vonatkozó 1791-iki törvénycikket félre-
magyarázták, hogy a minden törvényes védelem hiányát 
érző és különben is katonai rendeletek nyomása alatt 
tengődő egyházak örömmel fogadták az 1859-iki szeptem-
beri császári pátenst, mely még akkor is érvényben ma-
radt, midőn annak hatálya Magyarországon megszüntet-
tetett; sőt hogy e pátens a horvát országgyűlés által 
készített vallásügyi törvényjavaslat szentesítésének mellő-
zésekor törvényerejűnek jelentetett ki; végre láttuk, hogy 
az 1868: XXX. t.-cikk 48-ik szakasza által a horvát 
területen lakó protestánsok egyházi és iskolai ügyei is a 
horvát tartományi kormány autonom hatáskörébe lőnek 
utalva, mi által a magyar kormány hatósága alatt álló 
egyházmegyéhez tartozó horvát egyházaknak hozzánk 
való viszonya kétségen kívül megnehezíttetett. 

Másfelől láttuk azt is, hogy a rendezetlen állapotnak 
minden nyomorúságait érző ev. egyházak, sokszor a horvát 
kormány által is ösztönöztetve, egy bizonyos tekintetben 
különálló horvát-tartományi ev. egyházmegyének alakí-
tását sürgették; annyival is inkább, mivel a horvát kor-
mány ettől tette függővé az állami segély nyújtását. 



Minden iratukból kitetszik, hogy érezték helyzetüknek 
kellemetlen voltát, de kitűnik az is, hogy a kivánt külön 
szervezkedés mellett fenn akarták tartani a magyarhoni 
prot. egyházzal való szervi összefüggésüket. 

A magyarhoni ev. egyházegyetem eleinte helyesen 
fogta fel a helyzetet, és a fennálló törvényekhez képest, 
maga kérte a horvát tartományi kormányt, engedné'meg, 
hogy az ottani ev. egyházak a magyarhoni egyetemes 
egyházzal szervi összeköttetésben levő külön egyházme-
gyévé szervezkedhessenek ; tényleg azonban csak a bács-
szerémi egyházmegyéhez tartozó alesperesség szerveztet-
vén, a horvát kormány és az illető egyházak is egészen 
önálló külön egyházmegyét követeltek. Láttuk, hogy a 
bács-szerémi esperesség ezt is javasolta, de az időközben 
kiütött és az egyház testét marcangoló nemzetiségi harcok 
megzavarván a kedélyek nyugalmát, lehetetlenné tették 
az ügyeknek higgadt tárgyalását. 

Azóta is többször felhangzott az illető egyházak 
panasza; többször folyamodtak az anyaegyházhoz, sőt a 
zsinathoz is; de eredmény nélkül. A gyűléseken erőt vett 
az örökös gyanú; a politika ellenséggé tette a jó bará-
tokat s bekövetkezett az, a mi a szenvedélyességnek ren-
des következése: a szakadás! 

Mi tehát ily körülmények között a teendő? 
Nézetem szerint nem más, mint a nemzetiségi har-

cok megszüntetésével, higgadtan mérlegelni a helyzetet, 
és az ev. egyház érdeke szempontjából visszatérni az 
1.869-iki egyetemes gyűlés azon bölcs határozatához, mely 
azt mondja: »A horvát-szlavón-dalmátországi miniszté-
rium kéressek meg az iránt: méltóztatnék akként rendel-
kezni, hogy az ottani területen levő protestáns egyházak 
esperességileg szervezkedhessenek, s mint ilyenek, egyházi 
tekintetben, a magyar protestáns egyházi hatóságokkal 
érintkezhessenek«. 

Egyedül ez képes kivezetni a hínárból, melybe a 
szenvedély sodort bennünket. 

Ez a határozat összehasonlítva a legutóbbi egyetemes 
gyűlés határozatával, mutatja legtisztábban, hova tévelyeg-
tünk el a tárgy valódi érdemétől és mennyi puskaport 
fogyasztottunk el haszontalanul önmagunk ellen! Ez a 
határozat, melyet a mi saját főhatóságunk ezelőtt 25 évvel, 
nyugodt kedélyhangulattal, a gyanakodás mérgétől ment 
bölcs előrelátással hozott, ma is megfelel a helyzetnek. 

Nekünk nem lehet feladatunk akadályozni és tiltani, 
hanem inkább előmozdítani azt, hogy a horvát-szlavón 
tartományban levő prot. egyházak a magyarhoni prot. 
egyház védszárnyai alatt, az ottani törvényeknek meg-
felelőleg külön egyházmegyékké szervezkedjenek, s ezzel 
is előmozdítsák az evangelium alapján reformált protes-
táns keresztyén anyaszentegyháznak felvirágzását. 

Ezt követeli a józan hazafiság, ezt a keresztyéni 
testvériség; ezt a szabadság és a haladás eszméje egyiránt. 

Zsilinszky Mihály, 
békési esperességi felügyelő. 

A gyülekezetek meghívási joga. 
A debreceni ev. ref. zsinat eltörölte a szabad pap-

választási rendszert s megalkotta a kandidácionális sys-
temát, még azt is bizonyos megszorításokkal. Tíz eszten-
deig egyebet sem csináltunk, mint ezt a rendszert szidtuk, 
mely mindjárt kezdetben kimutatta tarthatatlanságát. Tíz 
évig húzta mégis ezt az igát a magyar ev. ref. egyház. 
A budapesti zsinat szabadelvű álláspontra helyezkedett. 
A kandidációt eltörölte, de a minősítési fokozatokat meg-
tartotta. E mellett jogot adott a gyülekezeteknek arra is, 
hogy a kvalifikált papok közül széles Magyarországról 
szabad tetszésök szerint hívhassák meg azt. a kit akarnak. 
Az egyház hivatalos közegei e tekintetben csak a meg-
kívántató ellenőrzést gyakorolják. 

Már most distingváljunk egy kissé. Tagadhatatlan, 
hogy de jure a meghívás valamennyi magyar evang. ref. 
gyülekezetet megilleti, de de facto mégis csak az előkelő, 
nagyobb eklézsiák vannak abban a szerencsés helyzetben, 
hogy nagyobb mértékben válogathatnak a papok között. 
Mert a kis egyházakba vágyakozók száma már oly ke-
vésre apad le, hogy azok között a széttekintés s annak 
eredménye, a meghívás csaknem illusorius. így aztán cél-
szerűbbnek mutatkozik, ha az egyház papi székét ver-
senyre bocsátja. A versenyen legtöbb esetben meg is találja 
a maga emberét, főleg ha igényeit a javadalmazáshoz 
szabja. 

Nem úgy a nagy eklézsia. Ott az üres papi állások 
betöltése leghelyesebben épen a meghívás által eszközöl-
hető. Pályázatot hirdet ? Nagy papjaink nem mennek bele, 
mert nem akarják magukat kitenni a bukás kudarcának. 
Ellenben, ha az egyház meghívásával fölkeresi őket, szives 
készséggel fogadják azt el. 

Nem mondon én, hogy a kis egyházakban szolgáló 
lelkészek, a Péntek Ferenc közpapjai is önérzet nélkül 
ambulálnak a papi állásokra. Azt se mondom, hogy nekik 
is jobban nem esnék, ha a gyülekezetek meghívása föl-
keresné őket, a helyett, hogy ők keresik fel pályázatokkal 
a gyülekezeteket. De hát legtöbb esetben a paizsos férfiú 
sarkalja őket, noha leikökben is megvan az ösztön az 
előhaladásra. S a pályázat, mint a mely törvényes ala-
pokon nyugszik, utévégre is nem lealázó s így az esetleges 
bukás sem szégyenteljes. 

Igen ám, de tessék ezt elhitetni azokkal, a kik gaz-
dag parókiákon élnek és hírök és nevök túlhat egyházukon 
s tán betölti a magyar hazában fekvő prot. községeket is. 
A kik úgy érzik, hogy az egyháznak van ő reájuk szük-
sége és nem megfordítva, nekik valamely egyházra. A 
kiket sem anyagi, sem erkölcsi kényszer nem visz a pályá-
zatra. A kik pedig a legméltóbbak arra, hogy valamely 
fényes gyülekezet élén álljanak, talán még előkelőbb és 
ragyogóbb helyen, mint a milyet most elfoglalnak. A kik 
azt mondják egy nagy gyülekezet üres papi állására: Szí-
vesen reflektálok reá, ha meghívnak, de tartózkodom tőle, 
ha pályázni kell! Ilyeneknek való már a meghívás. 

A papi meghívás szép jogával első sorban tehát a 



fényes és nagy egyházaknak kellene élniök. Kellene, de 
nem igen élnek. Egyebeket mellőzve, csak két kiválóan 
fontos, előkelő és nagy egyház jelenleg üresedésben lévő 
lelkészi állásának mikénti betöltése köti le figyelmünket. 
Egyik a debreceni, mely Könyves Tóth Mihály, a másik a 
rimaszombati első, mely Terhes Pál halálával jött ürese-
désbe. Mind a kettő hegyen épült város. Egyik a magyar 
ref. egyház, a másik egy nagy vidék gócpontja. Mind a két 
állásra olyan emberek kellenek, a kikben vagyon a mi dicse-
kedésünk. Mind a két egyház oly javadalmazással látja el 
lelkészeit, hogy arra a magyar ref. papság 90%-a szívesen 
aspirál. Ezrek közül válogathatnak, ha meghívási jogukkal 
élnek. És talán élnek ? Dehogy! Mind a két egyház kimondotta, 
hogy a lelkészi állást választás útján kívánja betölteni. 
Kit illet ezért a felelősség ? A vezetőket, a híveket vagy 
mind a kettőt? 

Persze, ha meghívás útján töltetnének be a lelkészi 
állások, akkor mindenekfölött egyet kellene érteni, a mi 
pedig a magyar embernek megbírhatatlanul nehéz feladat. 
A korteskedéssel egybekötött választás, melynek megvan 
még széthúzó előnye is, dicsőségesebb eszköze az Úr szol-
gálatára való elhívásnak egy csendes, meghívó levélnél. 
Ezért vannak aztán napirenden a választások megsem-
misítései, mikről legutóbb a kies Borsod híresült el. 

Csakhogy ily körülmények között nem értem, hogy 
mire való a gyülekezetek meghívási joga? 

Alföldi. 

T Á R C A . 

A vallások világparlamentjének eredményei. 
Barrows J. H. chicagói lelkésznek, a parlament elnökének 

a meghívott tagokhoz küldött jelentése. 

I. 
A történelem alig mutathat fel nagyobb vagy tanul-

ságosabb ellentétet, mint »az égő eretnekek lángja*, mely 
borzalmas fényét Columbus vállalkozására vetette és ama 
tisztább fény, a vallások világparlamentje, mely négy 
századdal utóbb Chicagóban a Columbusi évfordulót be-
ragyogta. Az emberi nemet nemzetiségi, de különösen 
vallási ellentétek nagyon elkülönítették egymástól. Épen 
azért nevezetes, hogy az első egyetemes tanácskozás, az em-
beriség első világparlamentje, vallási összejövetel volt. Úgy-
látszik igaza van Coxe-nak, New-York püspökének, ki a 
kongresszusnak komoly ellenzője volt, mégis azt mondja, 
hogy a vallási parlament »egyike a legkomolyabb ily fajta 
eseményeknek az emberiség történetében, mióta a keleti 
bölcsek a betlehemi bölcsőhöz zarándokokoltak*. Castelar 
meg azt írta a kongresszusról: »a világ kezdetétől fogva a 
történelem nem mutat fel oly nevezetes eseményt, mint 
ez az összejövetel: a világ papsága, egy fedél alatt, egy 
vezetés alatt, egy célért*. 

Egy hindosztáni előkelő lap, Calcuttában, az >In-
dián Mirror«, a parlamentet a »XIX. század munkái koro-
nájának és a vallás fája virágának« nevezte, mely fát »az 
emberiség oly soká öntözgetett és nyesegetett«. — D'Al-
viella gróf Brüsszelben, nagy fontosságú ténynek tekinti, 
»hogv a gyűlés programmját oly különböző és számos 

felekezet fogadta el, s hogy ezek mind egyenlőnek hivat-
tak meg a találkozóra. * Comba Emil tanárnak Rómában 
úgy tetszik, mintha a régi Pantheon kelne új életre, hol 
a sokféle vallás papjai mosolylyal köszöntik egymást, nem 
ravasz, alattomos, hanem udvarias és türelmes mosolylyal. 
S Martin elnök a pekingi egyetemről, azt írja, »hogv most 
már világos, hogy a legnagyobb dolog a világ vásárán 
a vallások parlamentje volt, melyre emlékezni fognak 
akkor is, mikor a gépek csodái már el lesznek felejtve.« 

Bár a chicagói gyűlésnek sok előhírnöke volt az iro-
dalomban és sok előkészülete a történelemben, ez mégis, 
mint Savage M. J. lelkész mondta, »az első igazán általá-
nos összejövetel, melyet a világ valaha látott«. Minden 
nagy esemény virága valamennyi kornak, mely megelőzte, 
de ennek a chicagói összejövetelnek különleges előkészítői 
is voltak: az egész világon elterjedt keresztyén hittérítés; 
az összehasonlító vallástudomány tanulmányozása és emel-
kedése; az angol nyelv széleskörű használata, mely egy 
ily összegyűlést lehetővé tett; az utazás általános nemzet-
közi elterjedése és könnyűsége; a vallás nagy szabadsága 
Amerikában, hol egyház és állam külön vannak választva; 
a vonzó alkalom, melyet egy világkiállítás nyújt; és több 
mint három esztendeig tartó nehéz munka. 

A nagyszellemű chicagói ügyvédet, Bonney C. Ká-
rolyt illeti meg a nagy és elévülhetetlen tisztelet, hogy 
dacára a számos akadálynak, az 1893-iki világkongresszu-
sok egész tervét létrehozta és sikerrel megvalósította. A 
vallások parlamentje egyike volt azon több mint kétszáz 
összejövetelnek és Bonney szerint »ragyogó koronája* a 
kongresszusok sorozatának. 

A parlament 1893, szept. 11-én nyilt meg a nagy 
békeharang meghúzásával, melynek kongásáról sokan azt 
jósolták, hogy halálharangja lesz a vallási türelemnek; 
Izrael rabbijaival, kik ebben az órában minden országban 
imádkoztak, hogy Jehovah neve az egész földön tisztelt 
legyen; tíz-féle vallásnak egy fedél alatt összegyűlt kép-
viselőivel; s egy r. kath. bibornok fohászával, ki a világ 
Megváltójának imáját mondta el. Valóban testvéri össze-
jövetel volt, hol a bhramin elfeledte kasztját s a katholi-
kus leginkább tudatában volt katholicizmusának*; s hol 
a hallgatóság között érdek, hitvallás, rang és faj válto-
zatossága ép oly nagy volt, mint azok közt, a kik mint 
parlamenti tagok az emelvényen ültek. Midőn China, Orosz-
ország, Németország, Hindosztán, Svéd-Norvéghon, Görög-
ország, Franciaország, Afrika, Egyesült-Államok, s a min-
dent magához ragadó Nagy-Britanniának anyaországi és 
gyarmatbeli küldöttei gondolataikat és érzelmeiket kifejez-
ték, tömegek tértek meg újból a názárethi Próféta szellemé-
hez, ki mintegy az egész világot befoglalta az ő nagy 
lelkébe és végtelen szeretetébe. 

A világ vallásainak képviselete nem volt ugyan oly 
teljes és impozáns, mint a hogy a rendezők tervezték s 
pl. a hindu mobamedanismus hiányát nagyon fájlalták. De 
azért mégis India vallásos élete képviselve volt majdnem 
valamennyi fő hitfelekezet által. Vivekananda felszólalása 
és D'Vivedi tanár, meg Aivangar S. P. megküldött érte-
kezései által a különféle hindu hitfelekezetek mindannyian 
képviselve voltak. Narasima, a madrasi keresztyén colle-
gium tanára érdekes bírálatot mondott a keresztyén misz-
sziók fölött, Narain Laksuni, Lahoreból az arya-somaj 
nevű hitfelekezet érdekében beszélt; Gandhi az éleseszű 
bombayi ügyvéd a jainismusról; Mozsomdar és Nagarkar 
nagy ékesszólással a brahmo-somaj elveiről szólottak, 
míg Sorabji k. a. élőszóval, két indiai ker. lelkész meg 
iratok által, a keresztyénség ügyéről beszéltek. 

* Az elismert egyenlőség csak » parlamentáris* volt és nem 
dogmatikai. B. 



A buddhaismus érdekében a gyűlés folyamán több 
mint tizenhét ízben emeltek szót ceyloni, japáni, siami 
buddhisták, egyszer egy siami herceg is. China vallásait 
hét különböző iratban tárgyaltak, melyek között legki-
válóbb volt Pung-Yuang Yu-é, a Chinai Legatió titkáráé. 
A zoroasterismus két kitűnő essavben van leirva. Moha-
medanismus négy iratban, shintoismus kettőben, judaismus 
tizenkettőben és a görög, római, anglikán, református, 
lutheránus stb. keresztyénség közel százban. Dacára annak, 
hogy sok, a mit keleti vallásnak neveztek, tulajdonképen 
keresztyén igazság és európai bölcselem visszasugárzása 
volt, a keleti szónokok egészben mégis helyesen képvi-
selték, ha nem is a népvallásokat, de legalább az ő 
hitöknek eszméit. Az elért eredmény felülmulta a rendes 
várakozást. Müller Miksa tanár, ki jelen lett volna, ha 
gondolta volna, hogy az álom megvalósul, ügy tekinti 
a gyűlést, mint »az idők egyik legbátorítóbb jelét, mint 
az első barátságos összejövetelt és hallgatólagos elisme-
rését a világ összes vallásainak«. 

Nagyon könnyű lett volna ez összejövetel célját 
meghiúsítani, ha főleg tudományos gyűléssé teszik. De 
nem az volt a cél, hogy az összehasonlító vallástudomány 
kitűnőségeit összehívják, hogy tudományos és kritikai fel-
olvasásokat tartsanak. Ilyen terv megölte volna a parla-
mentet. Bár tudományos készültség mindenütt látható volt; 
a száraz, hosszadalmas, vagy nehézkes, tudományos fej-
tegetés nem volt tűlnyomó, elannyira, hogy egy jelenlevő 
szerint »az összejövetel különös kedvessége abban állt, 
hogy nem érzett rajta a lámpaszag*. Nem várta senki 
azt, hogy a parlament új eszméket és eseményeket mu-
tasson be azoknak, kik egész életükben az összehasonlító 
vallástudományt tanulmányozták, de épen oly fontos volt 
az a mit tett, hogy t. i. felhívta az általános figyelmet 
erre a nélkülözhetetlen tárgyra, felmutatta az emberiség 
vallás-erkölcsi egységét, s oly tanúbizonyságot tett a világ 
testvériességéről, a milyent eddig még sehol nem tapasz-
taltunk. 

Ha a történetíró azt akarja megkisérleni, hogy méltó 
áttekintést adjon arról, vájjon mit mondott a világ ezén 
összejövetelről, zavarba jön annak gazdagsága felett. A 
mennyi magyarázat, megjegyzés már eddig is eljutott az 
elnökhöz, több mint négyszáz olyan lapot töltene meg, a 
milyenre ez nyomtatva van. Egy vallási lap szerint, »mikor 
a parlament bezárta, akkor kezdte meg csak igazán üléseit. 
Kijelentései tovább visszhangoztak a világ hangvisszaverő 
termében*. Ezen bírálatok tanulmányozása egykor fontos 
fejezetét fogja képezni az összehasonlító vallás-tudomány 
haladásának. Headland pekingi egyetemi tanárnak a parla-
ment úgy tünt fel, mint »a világ vallástörténelmének 
egyik legmeglepőbb eseménye és vállalkozása*; többek 
közt azért is fontos, mert megmutatja, hogy milyen na-
gyok s erősek azok a vallás-rendszerek, melyek ellen a 
keresztyénség küzd, s mily óriási a feladat, melyet kitűzött. 
Dr. Carus Pál szerint ^tartós befolyást fog gyakorolni az 
emberiség vallásos értelmére« ez a vallásos világgyűlés. 
A zantei érsek szerint a gyűlés »erős alapköve a jövő 
vallásos templomának*. A calcuttai brahmo-somaj kép-
viselője azt mondja, hogy a parlament megvalósítása annak 
az eszmének, melyért az indiai egy Istent hivők társasága 
harminc esztendő óta küzd, s melyet Szt Pál »az idők 
teljességének* nevez, mikor mindenek egyesülnek a Jézus 
Krisztusban. Egy öreg izraelita Németországban, ki nem 
tudta elolvasni az amerikai lapokat, melyeket a fia, egy 
amerikai rabbi küldött neki, de bámulattal nézte a válto-
zatos képeket, hol férfiak és nők oly különböző vallásokat 
képviseltek a parlamentben, azt írta vissza: »A Messiás 
ideje eljött«. A párisi »Temps« szerint »a parlament a 

legújabb, legbámulatosabb látvány volt, melyet Amerika 
nyújtott«. Á kiállítás építője, Burnham H. Dániel azt 
mondta nemrég, hogy »a mire a világkiállításból ezer 
év múlva is emlékezni fognak, az a vallási parlament 
lesz*. S Higinbotham elnök szerint ez »legnagyobbszerű 
műve a kiállításunknak*. 

A mi természetes is, ha meggondoljuk, hogy míg a 
kiállítás maga nem volt újság, addig a parlament egyetlen és 
példátlan volt, s azt tűzte ki célul, hogy az az összeha-
sonlító hittudomány nagy iskolájában a különböző vallá-
sokat összeköttetésbe és eszmecserébe hozza; hogy a 
testvériesség szellemét mélyebbé tegye; hogy kitüntesse 
minden vallás megkülönböztető igazságait; hogy megmu-
tassa, miért hisznek az emberek Istenben és a jövő élet-
ben hogy áthidalja azt a mélységet, mely szétválasztja 
a különböző nevű keresztyéneket; s mindenféle nevű val-
lásos embereket; hogy közös célokért való munkára indítsa 
a nemes lelkeket s elősegítse a nemzetközi békét. 

Angolból Maszák Viola. 

B E L F Ö L D . 

A magyarországi egyetemes ev. református 
egyház lelkészi gyám- és nyugdíjintézetének 

alapszabályai.* 

I. 
Célja, tagjai. 

1. §. Az intézet célja: A magyarországi egyetemes 
ev. ref. egyház rendes lelkészeinek özvegyeit és árváit, 
sőt fogyatkozottság esetén magokat a lelkészeket is éven-
kénti rendszeres segélyben részesíteni. 

2. §. Kötelezett tagja ezen intézetnek minden rendes 
lelkész, ki a magyar korona területén, vagy ezenkívül bár, 
de a magyarországi egyetemes ev. ref, egyház főhatósága 
alatt áll. 

II. 
Az intézet tőkealapjai. 

3. §. Ezen intézet tőkealapjai: 
a) Az országos közalapból és a konvent rendel-

kezése alá eső felemelt államsegélyből egyszer s mindenkorra 
ezen intézet tulajdonába átruházandó 200,000 frt. 

h) Azon belépési töke-járulék ok, melyeket a lel-
készek mint tagok, belépésük alkalmával egyszer s minden-
korra 100 frtban külön-külön befizetnek. 

c) Az alább 4. §. alatt felsorolt és az intézet mű-
ködésének megkezdéséig tőkésítendő jövedelmek. 

d) Az évi tiszta jövedelemnek a tőke-alaphoz évről-
évre csatolandó 5 % - a 

e) Remélhető alapítványok. 

* Ezt az alapszabály-tervezetet, melyet szerzője a konvent 
gyámintézeti bizottságában mutatott be, mint a gyámintézeti ter-
vezgetések érdekes adalékát mutatjuk be olvasóinknak. Közlése 
nem a hivatalos tervezet ellen irányul, de talán vannak benne 
megfontolásra méltó dolgok. Az érdemes szerző megígérte, hogy 
tervezetéhez kommentárt, vagy a mint ő mondja, »elmefuttatás«-t 
is fog írni Lapunk számára. Szerk. 



111. 

Az intézet jövedelmei. 

4. §. Ezen intézet jövedelmei: 
a) A 3. §-ban foglalt tőkék évi kamatai. 
b) Az esetleg szervezendő ingatlanok hasznai. 
e) A tagok által hivatalosan megállapított fizetésük 

után évenkint fizetendő 2%-nyi személyi járulék, mely 
azonban 5 forintnál kevesebb nem lehet. Ezen személyi 
járulékokat az egyházmegyei gyámintézetek szedik be a 
lelkészektől, s szolgáltatják be. 

d) A magyarországi egyetemes evang. ref. egyház 
népességének megfelelőleg, minden lélek után évenkint 
egy krban fizetendő népességi járulék, melyet az egyház-
kerületek szolgáltatnak be. 

e) Az egyházak által, minden egyes lelkészi hivatal 
után öt írtjával évenkint befizetendő egyházközségi járu-
lékok, melyeket az esperesek szednek és szolgáltatnak be. 

f) A konvent rendelkezése alá eső felemelt állam-
segély évi 20%-a. 

g) Az évi összes közalap 12 V2 °/o-a-
h) Kegyes adományok. 

IV. 

Segély-jogosultság. 

5. §. Ezen intézet jövedelmeiből a magyarországi 
egyetemes ev. ref. egyház összes és pedig úgy mostani és 
későbbi, mint már korábban elhalt rendes lelkészeinek 
elmaradottai, mint segély-jogosultak a családfő rendes lel-
készi szolgálatban töltött éveinek arányában (15. §.) éven-
kénti szabályszerű segélyosztalékban részesülnek. 

6. §. Segély-jogosultsággal bírnak a lelkész család-
jának közvetlen tagjai; és pedig: 

a) a lelkész özvegye, míg férje nevét viseli; 
b) a lelkész árvái, 16 éves koruk bezártáig; 
c) maga a lelkész is, még pedig elaggottsági címen, 

ha 40 évi szolgálat után önként nyugalomba vonul, és 
fogyatkozottsági címen, ha hivatalától akár fegyelmi úton 
elmozdíttatik, akár saját kérelmére, vagy az egyházkor-
mányzat előterjesztésére, a hivatal folytatását lehetetlenítő 
testi, értelmi, vagy erkölcsi fogyatkozások indokából vég-
érvényes ítélettel felmentetik. 

7. §. Segély-jogát elveszti az özvegy újabb házas-
ságra lépés folytán, s azt ismét özvegyen maradása esetén 
nem nyeri vissza. 

8. §. Ha valamely lelkész 50 éves korán túl lépett 
házasságra, elmaradandó özvegye segélyezésénél nem a 
férjnek szolgálati, hanem az özvegynek ezen házasságban 
töltött évei vétetnek alapul a segélyezési fokozat meg-
állapításánál. 

9. §. Oly özvegyek, kik férjüktől, annak utolsó szol-
gálati évében különválva éltek, valamint azok is, kik fér-
jüktől törvényesen elválasztattak, saját személyükre csak 
kérvényezés útján és konventi határozat alapján remél-
hetnek segélyt. 

10. §. Az elaggottsági és fogyatkozottsági címen 
biztosított segélyt végleg elveszti mind magára, mind csa-
ládjára nézve, a ki időközben rendes fizetéssel és nyug-
díjigényekkel ellátott közhivatalt vagy közszolgálatot vállal. 

11. §. A segély a családoknak csak azon tagjaira 
terjed ki, a kik a segély-jogosulíság kezdetére már tagjai 
voltak a családnak. 

12. §. A ki az evang. ref. egyház közösségéből kilép, 
segély-jogát végkép elvesztette. 

V. 

Segélyezési módozatok és fokozatok. 

13. §. Ezen intézet a segélyjogosultaknak szám-
arányokban megállapított évi osztalékot nyújt. 

14. §. A 4. §-ban megnevezett évi jövedelmekből 
mindenekelőtt a kezelési kiadások vonatnak le; azután 
a 3. §. d) szerint tőkésítendő 5 % elkülöníttetik és a tő-
kéhez csatoltatik. 

15. §. A 14. §. szerint történt eljárás után mutat-
kozó segélyezési főösszeg a segélyjogosultak között két 
címen osztatik ki: 

á) személyi osztalék, mely címen minden egyes se-
gél yjogosultra (özvegy, árva, fogyatkozott stb.) külön-külön 
és egyformán 1 egy rész-osztalék számíttatik; 

b) családi osztalék, mely címen minden segélyjogo-
sult család, összes segélyjogosult tagjaival együtt (akár 
több tagból, akár csak egyetlenegyből álljon is) egy egy-
séget képezvén, a családfő rendes lelkészi szolgálati évei-
hez mért osztalékban részesül, és pedig oly módon, hogy 
0—5 évi szolgálatra két rész-osztalék, azontúl minden öt 
évi szolgálatra, egész 40 évig egy-egy rész-osztalékkal 
több számíttatik. E szerint: 

0— 5 évi szolgálatra. 
6—10 » 

1 1 - 1 5 » 
16—20 » 
21—25 » 
26—30 » 
31—35 » 
36—40 » 
40 éven felül bármeddig ter-

jedő szolgálatra . . . 

VI. 

10 rész osztalék esik. 

Kezelési módozatok. 

16. §. Az egyházmegyei gyám- és nyugdíjintézetek 
alapszabályaikat igyekezzenek egyeztetni ezen egyetemes 
gyám- és nyugdíjintézet alapszabályaival. Köteleztetnek 
egyszersmind, hogy alapszabályaikat felülvizsgálás és meg-
erősítés végett, illetékes egyházkerületükre terjesszék fel, 
máskülönben nem bírnak érvénynyel. 

17. §. Az ezentúl hivatalba lépő lelkészek, saját 
egyházmegyéjük gyám- és nyugdíjintézetének csak a 16. §. 
szerint érvénynyel bíró alapszabályzatok alapján kötelez-
tetnek tagjaivá lenni, máskülönben 3. §. b) és 4. §. c) 
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alatti járulékaikat közvetlenül ezen egyetemes intézet pénz-
tárába esperesi hivataluk útján tartoznak fizetni. 

18. §. A mely egyházmegye a járulékokat kellő időre 
hiány nélkül befizetni elmulasztja, annak segélyjogosultjai 
a mulasztás évében tekintetbe nem vétetnek, s osztalé-
kaik az alaptőke javára esnek. 

19. §. Az esperesek tartoznak biztosítékot szerezni 
az iránt, hogy az új lelkészek a belépési alaptöke járu-
lékot szolgálatuk első évében befizessék. E célból kötelez-
tetnek, hogy a hivatali engedélyt mindaddig visszatartsák, 
míg ezen biztosíték a lelkész vagy egyház által kimu-
tatva s lekötve nincs. 

VII. 

20. §. Ezen egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet 
ügyeit a konvent által szabálvszerüleg alkotott bizottság 
intézi, mint a »Magyarországi egyetemes ev. ref. lelkészi 
gyám- és nyugdíj-intézet intéző bizottsága«. 

21. §. Az intéző bizottság ügyrendjét, kezelési sza-
bályait maga készíti, melyek a konvent megerősítő hatá-
rozata által nyernek érvényt. 

22. §. Ezen alapszabályzat megerősíttetvén, azonnal 
érvénybe lép, s érvénye tart a zsinat további intézke-
déséig. 

Készítette Baksay Sándor. 

K Ü L F Ö L D . 
Németországi egyházi szemle. 

A német prot. egyházi sajtó fel van háborodva azon, 
hogy a német birodalmi gyűlés a maga és az egységes 
német birodalom nagynevű alkotójának, Bismarck herceg-
nek friedrichsruhei ünnepélyein hivatalosan részt venni 
nem akart, s ezúttal a klerikális centrum törpe minori-
tásának engedve, saját császárjával a legélesebb ellentétbe 
helyezte magát. Ez a rút hálátlanság tényleg a centrum-
párt műve, a melyet maga a császár is »szégyenletesnek« 
deklarált. Quousqe tandem abutere C.atilina patientia nostra? 
így kiált föl méltán a prot. sajtó csaknem egyértelműen. 

Igaz, hogy Németországban sokan még máig is ellen-
szenvvel viseltetnek Bismarck herceg egyházpolitikája iránt. 
Különösen a pápás centrumpárti körök nem tudják neki 
megbocsátani a radikális ú. n. májusi törvényeket, a me-
lyekre aztán a canossai út s a reakció következett. A 
centrumpárt napról-napra követelőbb alakban lép föl kü-
lönösen a jezsuitákat kitiltó törvény eltörlésében, a melyre 
az első lépést a velők rokon redemptoristák szervezetének 
visszaállításával tette meg a birodalmi gyűlés. Tényleg 
nap-nap után erősödik ma Németországban a reakció, s 
a szabadelvű haladás alatt alá van aknázva a talaj az 
egész vonalon. A német prot. egyházi örök kárára és ve-
szedelmére egy zászló alatt küzd ma az unióval kérkedő 
Róma s annak nemzetközi fekete hadserege az autokrata 
német császárral, a konzervatív porosz junkerekkel s a 
német centrummal. Csakis így érthető az a sajnos körül-
mény, hogy a prot. német birodalom parlamentjében a 
centrum több ízben javaslatot mert tenni arra, hogy 
bilincseket rakjanak a tudomány és lelkiismereti szabad-

ságra, indítványt adott be a jezsuiták visszahívására, és 
kigyót-békát kiált ma a klerikális párt a parlamentben 
s a sajtóban egyaránt a szabadelvűség s a felvilágosodás 
minden barátjára. Sajnos, hogy ebben neki a reakcioná-
rius prot. körök sajtójának egy része is szekundál. Évek 
óta kapitulál a porosz állam a vatikáni reakció előtt, 
mely a szabadság, testvériség és egyenlőség vívmányait 
megsemmisítve, nálunk Magyarországon is a feudalismus, 
a kasztrendszer és a felekezeti fanatizmus békóiba akarná 
visszaterelni az emberiséget, visszafordítani az idők kere-
keit s szétzúzni a szabadelvű irányzatokat minden téren, 
íme a minap is a centrumpárt azzal a javaslattal lépett 
elő a birodalmi gyűlésen, hogy az 1848. évi XV., XVI., 
és XVIII. törvénycikkek, melyek 1875-ben módosultak, 
később pedig teljesen érvényen kívül helyeztettek, egész ter-
jedelmökben helyreállíttassanak. E cikkek pedig így hangza-
nak : »Az ev. s a római kath. egyház s bármely más vallás-
felekezet teljesen önállóan intézi ügyeit, s birtokában és 
élvezetében marad a kultus, közoktatás és jótékonyság 
céljainak szolgálatára szánt intézeteinek, adományainak 
és alapítványainak. A vallási közösségeknek felsőbb ható-
ságaikkal való érintkezése teljesen szabad . . ., az állam-
nak az egyházi hivatalok betöltésére vonatkozó kinevezési, 
ajánlási, választási és megerősítési joga, ha csak annak 
különös patronátusi jogáról szó nincsen, érvényen kívül 
helyezendő stb.« E törvénycikkek, a melyek IV. Frigyes 
Vilmos tisztátalan romantikájának s a 48-as évek forra-
dalmi eszméinek a művei, a teljes vallásszabadságot szen-
tesítik ugyan, de Róma javára, az állami joghatóság teljes 
mellőzésével, a mi. a protestantizmus részén annak saját-
ságos szervezetét semmisítené meg, illetve az ú. n. »lan-
desherrliche Kirchenregiment* teljes megszüntetését vonná 
maga után. így békül meg Róma a modern eszmékkel is, 
békét és szabadságot hirdet mindenfelé, de hazug ajakkal 
és reakcionárius tendenciával a protestantismus s a libe-
ralismus létérdekeinek megsemmisítésére. Az idők jele az, 
mely méltó volna a komolyabb megfigyelésre a német-
országi prot. egyházi körök részéről is! 

De e körökben mit látunk? Valóságos polgárháborút 
a liberális theologia s annak mívelöi ellen, a melynek 
kiinduló pontját a bonni theol. »Feriencursus« ellen inté-
zett denunciációk képezik. A minap e reakcionárius körök 
ez ügyben már a főegyházi tanácshoz is fordultak a liberális 
theologiai professzorok megrendszabályozása végett, a mire 
aztán a főegyházi tanács az egyetemes zsinati elnökséggel 
egyetértőleg a felizgatott kedélyek lecsillapítása szempont-
jából következőleg válaszolt: »beismeri, hogy a keresz-
tyénség és az írás üdvigazságaira vonatkozó tudományos 
theol. fejtegetések, a mennyiben azok az egyházi hit for-
mulázott tételeivel ellentétben állanak, az írás egyszerű 
hittartalmához ragaszkodó köröknél vagy azok egyik részé-
nél nyugtalanságra szolgáltathatnak okot; de másrészt az is 
kétségtelen, hogy az eltérő vélemények dacára, a melyek 
a tudományos foglalkozástól elválaszthatatlanok, az evan-
géliumi igazság mitsem veszít a maga fényéből és érvé-
nyéből a theologia tudományos mívelőinél, mivel magában 
az igazságban meg kell lenni az erőnek az ellentétes 
nézetek elviselésére vagy lehető legyőzésére. Az evan-
géliumi egyház alapelveivel, a melyek a lelkiismeret s a 
tudományos kutatás szabadságában gyökereznek, határo-
zottan ellenkeznék az, ha e kutatást külső kényszereszkö-
zök alkalmazásával békóba szorítaná az egyház, sőt inkább 
a tudományos vizsgálódás szabadsága a keresztyén hit-
ismeret tisztázását és megerősítését vonja maga után.« E 
mellett azonban annak a meggyőződésének is kifejezést ád 
a főegyházi tanács, hogy a theol. fakultások nemcsak a 
tudományosságnak, hanem egyúttal az egyházias jellemet 



formáló gyakorlati lelkészképzésnek is szolgálatában álla-
nak, s így az egyház méltán elvárhatja azt, hogy a tudo-
mányos theologia egyetemi művelői magukat lelkiismere-
tükben kötve érezzék, tudományos tanműködésüket az 
üdvöt eszközlő Isten igéjének csalhatatlan tekintélye alá 
helyezzék és lehető figyelemmel legyenek magukra a hit-
vallásos könyvekre is. 

A főegyházi tanácsnak e mérséklő szózata bizonyára 
nem fogja eltéveszteni hatását a tudományos theol. kö-
röknél. Az ev. igazság valódi szeretete s a tudományos 
theol. vizsgálódás józan érdekeinek lehető megóvása tűnik 
ki e szózat minden sorából. Az evangeliumi alapelvekkel 
teljesen egyező az, ha e szózat különbséget tesz az Isten 
igéjének feltétlen tekintélye s a symbolikus könyvek kor-
történeti s theologiailag feltételezett jellege között. A szent 
iratokban foglalt Isten igéjének tekintélyelve ép oly kevéssé 
jöhet ellentétbe a kutató theologus tudományos szabad-
ságával, mint a jogász tudományos munkássága a jog és 
állam alapeszméivel. 

Az orthodox konzervatív egyházi körök egyik ré-
szére azonban a főegyházi tanács szózata épen nem hatott 
mérséklőleg. Régóta ki van adva a jelszó a szent harcra 
— nemcsak a bonni »Feriencursus* (lelkészi póttanfo-
lyam) — hanem egyúttal századunk egész élő, ható és 
fejlődő tudományos theologiája ellen! Arról értesülünk 
ugyanis, hogy a jövő hónap folyamán a konfesszionalisták 
és pozitív irányú uniós körök egy »tartomány-egyházi 
pártértekezletet« terveznek az egyetemi theologia ellen, 
a melyen állami, egyházi, hitelvi és theologiai alapon ál-
lást készülnek foglalni a »mai theol. fakultások« ellen. 
»Az ev. hitvallás barátai* készen is vannak a tervükkel. 
Ilerfordban, Bielefeld mellett egy ú. n. > verseny-theolo-
giát«, egy »szabad theol. fakultást« akarnak létesíteni, a 
melynek szervezőjét Bodélschwingh ismert nevű lelkész-
ben fogjuk üdvözölhetni. E theol. intézet »erős felekezeti 
alapon* állana, s konfesszionalis szervezetében tisztán »az 
egyháziasság érdekeinek« szolgálna, mivel a tervezők sze-
rint »a mai idők nem igen kedveznek az absorptiv unió-
nak*. Ennélfogva a »szabad theol. fakultásoknak* oly 
helyeken kell lenniök, a melyeken »az egyházi élet teljes 
felekezeti jellegét mind e mai napig híven megőrizte«. 

Valóban satyra és nonsens e »szabad theol. fakul-
tás * a prot. Németországban. Fakultásokat csak az egye-
temmel s a világi tudományágakkal, ú. m. bölcsészetiekkel 
és történetiekkel való szerves összefüggésükben ismertünk 
eddigelé, s még a bécsi és lausannei fakultás is alkalmat 
nyújt a maga hallgatóinak az általános tudományos mű-
velődésre, illetve még azokban sem sülyedett le, bár az 
egyetem szoros kötelékén kívül állanak, a szakstudium a 
pápás szemináriumi képzés niveaujára. Bodélschwingh 
>szabad fakultása« elzárja a jövendő lelkészét az univer-
sitas literarum körétől, elzárja különösen a filozofiai, tör-
téneti, nyelvészeti és irodalmi művelődési eszközöktől, az 
egyes tudományágak kölcsönös érintkezésének befolyásától 
s egy oly intézetben kívánja nevelni és tanítani a jövő 
lelkészeit, a melynek mintája nem a német egyetemi prot. 
theol. fakultás, hanem talán a trieri és padernborni püs-
pöki klerikális szeminárium. S még keserűbb az irónia, 
ha meggondoljuk, hogy e konfesszionalis lutheránus szemi-
náriumot iszabad theol. fakultásnak* nevezik, a mi iga-
zán lucus a non lucendo! A herfordi fakultáson minden 
semester végén egy ú. n. »orthodoxíe-examen« volna le-
teendő. Az egész kursus három semesterre terjed s az 
akadémiai trienniumba lesz beszámítandó. E három se-
mester elvégzésével bármely theol. fakultásra mehetnek 
a hallgatók, »a midőn már reájuk nézve kevésbbé veszé-
lyes az akad. élet zabolátlansága s a tanárok fegyelme-

zetlensége*. Olyasfélét akar tehát Bodélschwingh elérni, 
a mi nálunk a szerzeteseknek egyetemi kiképeztetésével 
régóta gyakorlatban van, a kik csak a theol. kursus sze-
mináriumi elvégzése után léphetnek át az egyetemre. Végül 
még azt is megjegyzi Bodélschwingh, hogy a tervbe vett 
theol. fakultás »voltaképen Bosse porosz közoktatásügyi 
miniszter gondolata« volna, a miben azonban tamáskodni 
bátorkodunk. S azután honnan veszi a pénzt e fakultáshoz? 

Igaza van Beyschlagnak, a midőn azt mondja, hogy 
»az egyházi hitvallás barátjainak e szörnvszülöttje« szá-
nalomraméltó tévedése az agynak s megtévesztése az egy-
házi és theol. közönségnek. Mi jót várhatna a német pro-
testantizmus jelen szociális, egyházpolitikai s theologiailag 
szétszakadozott bajaiban e »Winkelfakultástól ?« Valóban 
az egybázias gondolkozásnak is megvannak a maga szer-
telenségei. Példa rá Bodélschwingh s az »egyházi hitval-
lás* vele szövetkezett »barátjai«! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** A Gyakorlati Bibliamagyarázatok című szak-
folyóiratból Oarzó Gyula gyomai lelkipásztor szerkesztésé-
ben most jelent meg az 1895-iki évfolyam január-februári 
füzete. Ebben a füzetben Nagy Imre ugrai ev. ref. lelkész 
a Thessalonikabeliekhez küldött I-ső levelet és a Il-ik levél 
elejét magyarázza 15 magyarázatban. A magyarázatok 
címei: I. Bevezetés. Apostoli üdvözlet. Apostoli dicséret. 
Apostoli munka. Hittérítési emlék. A viszontlátás vágya 
s Timotheus követsége. Apostoli intés szűzies tiszta életre. 
Apostoli intés szeretetre, munkásságra, tisztességes viseletre. 
Feltámadunk. Hogyan várjuk az Úrnak eljövetelét ? Búcsú-
zóban. II. 1. Beköszöntő. Az apostol hálás öröme, keresz-
tyén reménye s imája. Mikor jő el az Úr? Adjon Isten 
keresztyén kitartást. — A magyarázatok könnyebb modo-
rúak, népszerűek, de hitteljesek. Helyes exegetikai alapon, 
képes, hímes, itt-ott szónokias stylusban vannak tartva. 
Talán több is bennök a szónoki virág, mint az Isten igéje 
erejének felmutatása. — A következő füzet a Thess. Il-ik 
levél befejezését s a zsidókhoz írt levél folytatását fogja 
hozni. — A minden két hónapban, 4—5 íves füzetekben 
megjelenő folyóirat előfizetési ára egész évre 4 frt, mely 
a szerkesztő nevére Gyomára fél- és negyedéves részletek-
ben is beküldhető. 

** Krisztus az én életem. Egyházi beszédek, szer-
keszti Zábrák Dénes soproni ev. lelkész. A most meg-
jelent V-ik füzet egy nagypénteki, két húsvéti és öt 
husvétutáni vasárnapi beszédet hoz a már ismertetett 
modorban, melyet Gyurátz Ferencz ekként jellemez: »A 
beszédeket keresztyén buzgóság lengi át, szerző valósággal 
az evangéliumot magyarázza. Nála az igehirdetés köz-
pontja : Jézus. Hite, hogy úgy az egyén, mint a társada-
lom csak annyiban haladnak a boldogulás útján, a mennyi-
ben felöltözik a Krisztust, s annak lelke: a szeretet, az 
igazság akaratjuknak s törekvéseiknek irányadó vezére. 
Előadása világos, határozott; kerüli a dagályt, de azért 
nem laposul el; nem a keresett kifejezések külső vará-
zsával, hanem a szent igékben feltüntetett valláserkölcsi 
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igazság erejével akar hatni*. — A vállalat öt-hat íves 
füzetekben minden hónap 20-án jelenik meg; I-ső kötete 
a Vl-ik füzettel május hóban végződik be. Előfizetési ára 
a két kötetes egész évfolyamra 4 frt 50 kr., az I-ső kö-
tetre külön 2 frt 50 kr., a Il-ik kötetre 2 frt, füzetenként 
egy hónapra 50 kr. Az előfizetési pénzek Sopronba a 
szerkesztőhöz küldendők. 

** Mi az I s t e n ? Rövid válasz a hozzám intézett 
kérdésre. Irta dr. FrederiJc Jenő. Budapest, 1895. Légrády 
testvérek nyomása. Nagy 8-adrét, 34 lap. — Ebben az 
érdekes tanulmányban szerző természetbölcseleti alapon, 
de theistikus szellemben taglalja az Isten eszméjét. Fej-
tegetése eredményeit ebbe a két tételbe foglalja össze: 
»a) Belérzelmünk erkölcsi nyilatkozatai és ösztönies táma-
szai értelmében az Isten, mint mindennek fölötte álló, 
csak is jót és hasznosat érvényesítő, kedélyünket közve-
tetlen módon befolyásoló és folytonosan szabályozó Ősha 
talom létezik, b) Míg külérzéki ismeretforrásaink és a 
tudomány külső segédeszközei csak az anyag és ennek 
egyes külérzékileg szemlélhető tulajdonságainak (sajátsá-
gainak és erőinek) létezését bizonyítják«. Ezért szerző 
szerint Isten »minden képzelhető hatalomnak nagyhatalma, 
a világ Ura; a lények alkotója, a szivék lelkesítője és az 
agyak szellemesítője; minden képesség és tehetség egye-
düli kiosztója; a szervezeti haladás és folytonos művelő-
dés örökös serkentője; minden erélynek világi erélye és 
az összes vallások isteneinek nagy Istene«. — Tanulságos 
olvasmány. 

** Augustinus megtérése Boissier G. után fran-
ciából fordította Dézsi Lajos. Budapest, 1895., 24 lap, 
nagy 8-adrét. — Augustinus megtérése az egyháztörténet 
egyik kimagasló eseménye, mely a megtérések történeté-
ben jelentőségre nézve mindjárt a Pál és a Luther meg-
térése után következik, lélektani érdekesség tekintetében 
talán még felül is múlja azokat. E kis füzetben ez a je-
lentős, érdekes és tanulságos lelki történet van finom psy-
chologiával, választékos nyelven leírva. Boissier e szép 
munkáját a fiatal Dézsi Lajos sikerült fordításban mutatja 
be magyar közönségünknek. 

** A Szalay Baróti-féle Magyar Nemzet Tör-
ténetéből megjelent a 12. füzet, melyben IV. Béla ural-
kodása van elbeszélve. Ezt a füzetet is szép illusztrációk 
díszítik s különösen szép a füzet két műmelléklete: A 
pécsi ó-keresztyén sírkamra falfestménye színes lenyomat-
ban és a pannonhalmi apátság kiváltságlevele hasonmás-
ban és magyar fordításban. A szövegbe pedig a következő 
illusztrációk vannak nyomva: Kezdő >B« betű IV. Béla 
király 1243-iki okleveléről. Mongol tábor. A mohi puszta. 
A mohi csatatér. Magyar királyi sátor. IV. Béla király 
arany bullája. Klissa vára. II. Frigyes császár pecsétje. 
Trau vára. IV. Béla király ezüst pénze. — Az értékes 
munka 30 kros füzetekben minden hónap 1-én és 15-én 
jelenik meg. Megrendelések Lampel R. könyvkereskedésébe 
(Budapest, Andrássy-út 21.) intézendők. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
a 34-ik füzet, a melyben Gracza György Dakó-Románia 
tervrajzát, s az ezzel kapcsolatos mozgalmakat ismerteti 
igen érdekesen: A füzet egykorú képei a következők: 

Pétervárad 1848-ban. Nugent osztrák tábornok. Pest város 
látképe és nevezetesebb épületei 1848/49-ben. Jankú mint 
csendes őrült. Zsófia főhercegasszony. Ruda látóképe és 
nevezetesebb épületei 1848/49-ben Susán János osztrák 
tábornok. Jablonowszky Félix osztrák tábornok, Az oláhok 
rémtetteiből. II. Az oláhok rémtetteiből. Báró Walden 
Lajos osztrák tábornok. — E helyütt említjük meg, hogy 
a második kötet május végén jelenik meg, a nagybecsű 
mű harmadik és egyúttal befejező kötete pedig őszkor 
hagyja el a sajtót. 

** Arany János »Toldi«-ja. Tanulmány, írta Szé-
kely Aladár. Budapest, 1895. Kiadja a Franklin-társulat, 
129 1., ára 80 kr. — A Toldi-trilogia első részének szép-
tani elemzése, melyben a szerző szakavatottsággal taglalja 
»Toldi« tartalmát, szerkezetét, jellemeit, költői sajátságait, 
nyelvezeti kincseit. Nagy tárgyszeretettel és zamatos ma-
gyarsággal írt értékes tanulmány. 

** »Ébresztő.« Jeleztük, hogy ily címmel egy ref. 
néplap indul meg Nagyváradon. A lap első száma Tóth, 
József s. lelkész szerkesztésében e hó 7-én csakugyan 
megjelent. Tartalma népnek való protestáns szellemű és 
elég érdekes. Beosztása csaknem az, a mely úgylátszik, 
példányképül választott elődjeé, a »Kis Tükör«-é. Egy vezér-
cikk, tárca, bibliai képek, (a Kis Tükörben Életnek kenyere), 
költemények, egyházi hírek, Szikla Péter és Pápistás Ger-
zson beszélgetései a Vitéz János és Málé Mátyás beszél-
getései mintájára. A Kis Tükör eme beszélgetésekkel egész 
új irodalmi genret teremtett. Ebben a modorban írta meg 
Pap Albert is »Dőre Márton és Józan Áron beszélgetései* 
című kelendő népies röpiratát. Kép nincs benne, sem or-
szággyűlés, sem hazai és külföldi tudósítások. Az Ébresztő 
vezércikkében a szerkesztő mondja el, hogy mi indította 
őt lapja alapítására és mi annak a célja. Ez elég jól van 
körvonalozva. De e közben heves kirohanást intéz az 
evangelizáció túlzásai ellen, a mit azért nem tudunk sem 
érteni, sem helyeselni, mert nálunk ínég csak a megkez-
déséről van szó az evangelizációnak, nemhogy már annak 
túlzásai ellen kellene küzdenünk. Örülünk különben, hogy 
az Ébresztő a józan evangelizáció hívének vallja magát. 
Ajánljuk is a hitrokonok pártoló figyelmébe. Kéthetes meg-
jelenését most is. mint jelzésekor, keveseljük, híreiből 
pedig úgy látjuk, hogy e lapocskának csak provinciális 
jelleget és jelentőséget tulajdoníthatunk. Többre tán nem 
is törekszik. Mint ilyen ott a fenyegetett őrhelyen misz-
sziót teljesít. — A két hetenként nyolc oldalon megjelenő 
lap ára egész évre l frt 60 kr. 

E G Y H Á Z . 
Egyházi aranykönyv. Özvegy Szulovinyi Mórné 

szül. Dörfier Teréz élete 67-ik évében Nagy-Szombatban 
elhunyt. Egy előkelő kereskedőnek volt a neje, kivel 44 
évig példás házas életet élt. D,e élete nagy mepróbáltatá-
soknak is ki volt téve. Elvesztette mind a két gyermekét, 
majd vagyonának egy részét s végre férjét. És e csapá-
sok alatt évről-évre nőtt a hite és embertársai iránti sze-
retete. Nagyszombatban nőegyesületet alapított és példátlan 
jótékonyságot fejtett ki. Összes vagyonát, mintegy 180 ezer 
forint értékben »Szulovinyi Mór és Teréz alapítvány« név 
alatt végrendeletileg a nagyszombati evang. egyháznak 
adományozta. Nagyszerű az alapítvány már magában véve 
is, de megsokszorosodik értéke az által, hogy az alapítványt 



ép oly egyház kapta, a mely a kis Rómának nevezett 
városban annyira ki van téve az ellenséges áramlatnak. 
Ezenkívül hagyott a pozsonyi ev. diakonissza intézetnek 
3000 frtot s az ev. egyetemes gyámintézetnek 1000 forin-
tot. A nagyszombati Tábitha emléke áldásban fog élni e 
hazában! 

Konfirmációi oktatás Budapesten. A budapesti 
ref. egyházban a 12-ik évet betöltött gyermekek konfir-
mációi oktatását a húsvét utáni napokban kezdték meg a 
Lónyai-utcai főgimnáziumban. A rendes oktatás, melyet 
Szász Károly püspök végez, mindennap délután 5 órakor 
van. Az előkészülés tart áldozó-csütörtök utáni szombatig, 
a mikor a Kálvin-téri templomban az egyház elöljárói 
előtt nyilvános vizsgálatot tartanak. A konfirmáció ün-
nepe másnap, vasárnap délelőtt lesz, mely alkalommal 
minden gyermek bibliát kap, továbbá följogosítják őket 
az úrvacsorával való élésre, melyet számukra pünkösdkor 
ki is osztanak. 

Az országos lelkészi gyámintézet ügyében kész-
séggel adunk helyet a következő felvilágosító észrevételnek: 
Tisztelt barátom! A lelkészi özvegy-árva gyámintézet tár-
gyalása alkalmával Mocsáry Lajos úr felszólalása után én 
védelmeztem volt az egyenlőség alapját. Azonban becses 
lapod tudósítója igen gyönge érvet ad számba, midőn 
azt ír ja: »ha rajta állana, még többet adna a szegény 
pap özvegyének; a jobbmódú lelkész özvegyének úgy is 
több marad«. Az én érvem nem ez volt. A dolog eleitől 
fogva úgy állott ebben a kérdésben, hogy a testvériségre 
való hivatkozás nem mutatkozott elégségesnek az ügy 
eldöntésére. Látszik, hogy Mocsáry úr azt még az utolsó 
időben is gyönge alapnak tekintette; de ő kívüle is lehet-
nek még sokan, a kik az igazságot, vagy jogosságot inkább 
keresik, mint a testvériséget. Nos, hát hogy e részben 
minden kétség eloszoljék, én azt igyekeztem kimutatni s 
ezzel adtam fordulatot már a bizottságban az ügynek, 
hogy tulajdonképen nem történik semmi áldozat a jobb-
módú lelkészek részéről a szegényebbek javára, mert a 
közalap adományai a szegényebbek javára esvén, ezek 
egyenlő színvonalra állítják a lelkészeket. Ezen az ala-
pon állítottam azt, hogy bizonyos idő múlva, még több 
jutna a szegény papok özvegyének, ha a befizetések és 
közalapi adományok külön kezeltetnének, a mint azt 
Mocsáry úr javasolta, a minthogy ezen állításomat később 
Tisza István úr számtanilag is igazolta, kimutatva, hogy 
mintegy 15 évig több illetné ugyan a jobbmódú lelké-
szek özvegyeit, de már 15 év után fokonként a szegé-
nyebb lelkész-özvegyek javára billenne le a mérleg. Ez 
hát mathematika és nem jóakarat, vagy tetszés kérdése. 
Csak ezt akartam veled közleni, hogy a kik még ma is 
abban a hitben vannak, hogy a testvériség < Ive lett volna 
a döntő, ne vitassák tovább ezt a kérdést, mert szám-
tani alapon is megtudtuk találni az egyenlőséget. Szives 
üdvözlettel Fejes István. 

A protestáns országos árvaház igazgató választ-
mánya április 19-én ülést tartott, melyen dr. Kovácsy 
Sándor elnöklete alatt jelen voltak dr. Wagner Géza al-
elnök, Beliczay Béla, dr. Gsengey Gyula, Kenessey Béla, 
br. Kochmeister Frigyes, dr. Koller Gyula, Szilassy Aladár, 
Szőts Farkas és dr. Zsigmondy Jenő választmányi tagok, 
Brocskó Lajos igazgató. Elnök bejelentette, hogy egy ame-
rikai angol nő, özv. Bisehoff Saunders Henriette a minap 
meglátogatván árvaházunkat, az intézet részére Michaelis 

Izidor kőszegi lelkész útján 25 frt adományt küldött. 
Ezután elhatároztatott, hogy az intézet tulajdonát képező 
Wagner-alaphoz tartozó Hunvady-téri házas telek beépí-
tetlen része mintegy 35 ezer frttal kiépíttessék, mihez a 
közgyűlés jóváhagyása ki fog kéretni. Majd az iránt tör-
tént megállapodás, hogy miután a mostani árvaház szűk 
s átvétele iránt a székes fővárossal tárgyalás van folya-
matban s a budai Városmajor utcában egy nagy kiter-
jedésű, mintegy 500 • öl terület elég jutányos megvá-
sárlására jó alkalom kínálkozik : a választmány a közgyű-
lés utólagos jóváhagyásának fentartásával a telket vegye 
meg. Az egészséges helyen, lóvasút és nemsokára villamos 
vasút mentén fekvő telek ára 46,500 frt. Végül elhatá-
roztatott, hogy a folyó évi közgyűlés április 29-kén fog 
megtartatni, a melyen bemutatandó évi jelentés szövege 
megállapíttatott és kinyomatása elhatároztatott. 

A hold-utcai vallásos összejövetelek Budapes-
ten húsvét vasárnapján, a mikor délelőtt 10 órakor Szabó 
Aladár úrvacsorával összekötött isteni tiszteletet tartott, 
erre az időszakra véget értek s szűkebb körű bibliamagva-
rázati összejövetelekké alakulnak át, melyeket szintén 
Szabó Aladár fog vezetni. Az összejövetelek a farsangi 
időszak kivételével az egész tél folyamán minden vasárnap 
megtartattak s a fővárosban annyira szükséges estéli isteni 
tiszteletet pótolták a gyülekezet egy részénél. El is jártak 
szorgalmasan azon a vidéken lakó egyháztagok. Nagy-
pénteken az ünnepre való tekintetből rendkívüli össze-
jövetel volt, mely alkalommal dr. Keeslceméthy István 
nagyenyedi theol. tanár tartotta az alkalmi beszédet, ki 
a míg budapesti lakos volt, szintén egyik buzgó prédiká-
tora volt a hold-utcai vallásos estélyeknek. Érdekes moz-
zanata volt ezeknek az estélyeknek a virágvasárnapi, a 
mikor az estélyek látogatói Kenessey Béla theol. tanárt, 
ki Szabó Aladár mellett szintén egyik állandó igehirdető 
volt a hold-utcai imateremben, abból az alkalomból, hogy 
Kolozsvárra menetele miatt utolszor prédikált, egy gyö-
nyörű dísz-bibliával lepték meg. A bibliát, melybe a láto-
gatók sajátkezűleg írták be neveiket, az összegyűltek ne-
vében Szabadi Béla adta át Kenessevnek csinos beszéd 
kíséretében. Az Isten igéjének élő szavát adta nekünk 
— mondá többek között Szabadi — mi az Isten igéjének 
könyvét adjuk nt. úrnak, hogy abból merítsen tovább is 
erőt a lelkek táplálására. Kenessey pedig meghatottan és 
annál nagyobb hatással prédikálta az igét ez »alkalmatos 
időben*. 

A Tabitha-egyesület Budapesten április közepén 
fejezte be szokásos munka-évét. Az idei zord télen ugyan-
csak sok gondja-dolga akadt a testi és lelki nyomor enyhí-
tése körül, melyet zajtalanul, de annál áldásosabban végez. 
Az egyesület igazgató választmánya, Tisza Kálmánné véd-
nöknővel és Haberern Jonathanné elnöknővel az élén 
engedélyt kért és nyert a budapesti prot. egyházaktól, 
hogy virágvasárnapján a Tabitha-egyesület részére gyűj-
tést rendezzenek. A gyűjtés 800 frton felül jövedelmezett, 
a mivel szintén több éhezőnek lehet kenyeret és ruhátlan-
nak lehet ruhát eszközölni. A napokban elhunyt Elischer 



Baltbazár fővárosi magánzó végrendeletileg 500 forintot 
hagyományozott a Tabitha - egyesületnek. — Tabitha-, 
Lorántffv Zs.-, Bethesda- Árva-egyesületeink, valamint a 
Nagypénteki-társaság mind a keresztyén hit és szeretet 
intézményei, melyeket szeretni, melyekért áldozni szent 
kötelességnek kellene tekintenünk. Ha ezek a keresztyén 
jótékony egyesületek nagyobb erővel működhetnének, meny-
nyivel kevesebb volna Budapesten a testi-lelki nyomor, az 
elhagyatott beteg és elzüllő árva! 

A magyar nyelvű vallásos iratok terjedése 
assan bár, de évről-évre növekszik. Mutatja ezt a skót 

biblia-terjesztő társaság kimutatása is, melynek egy pél-
dányát Moocly András lelkész, a társaság magyarországi 
felügyelője szives volt szerkesztőségünknek megküldeni. 
A skót biblia-társaság (nem tévesztendő össze a brit és 
külföldi biblia-társasággal, bár ennek a bibliáit terjeszti) 
nemcsak a biblia, hanem más vallásos iratok terjeszté-
sével is foglalkozik és pedig elég szép sikerrel. 14 kolpor-
tört tart, a kik és a budapesti központi (Rudolf-rakpart 8.) 
raktár 1893. dec. 1-től 1894. dec. l-ig, tehát egy év 
alatt eladtak: 1468 egész bibliát, 6012 újtestamentumot 
és 1631 rész-bibliát, összesen tehát 9111 magyar bibliát; 
míg az idegen nyelvű (német, szláv, szerb, oláh stb.) 
bibliákból 5888 példány kelt el. Vallásos iratot, még pedig 
könyvet eladtak 11,917 példányt, vallásos füzetkét 25.472 
darabot, összesen tehát 37,389 darab vallásos iratot; míg 
az idegen nyelvű vallásos iratok forgalma hazánkban a 
skót társaság ütján 14,971 példányra rúgott. — Ezek-
ben a számokban több tanulság rejlik. Egyik az, hogy a 
vallásos iratok iránt a magyar népnek is van érzéke, 
különben hogy tudna a skót társaság 37 ezer,; az angol 
traktátus társaság 70—75 ezer, a magyar prot. irodalmi 
társaság a > Koszorú «-ból szintén vagy 60—70 ezer pél-
dányt eladni! Másik az, hogy ha a skót meg az angol 
traktátus társaság gyarló stylusú és idegen szellemű val-
lásos iratai a lelkészi és tanítói karnak szórványos támo-
gatása mellett is ily szép kelendőségnek örvendenek, meny-
nyivel többre lehetne menni e tekintetben, ha minden 
gyülekezetben gondot fordítanánk arra, hogy a népet már 
az iskolában vallásos iratok olvasására kapassák s vallásos 
szellemű iskolai és parokhiális könyvtárakat alapítsanak! 

A bihari ev. ref. egyházmegye ápr. 18-án Szabó 
Károly esperes és Bitók Zsigmond gondnok elnöklete alatt 
Nagyváradon tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. A 
gyűlésen az egyházmegye lelkészei és a gyülekezetek kép-
viselői csaknem teljes számban jelen voltak. Az esperes 
jelentése szerint az egyházmegyében a valláserkölcsi élet 
egészségesen fejlődik. Az anyagi viszonyok örvendete-
sen gyarapodnak. Az egyházmegye pénztárainak bevétele 
199.216 korona, kiadása 195.248 korona. A Nagyváradon 
felállítandó felső protestáns leánynevelő-intézet érdekében 
megindított gyűjtés eredménye 16.282 frt. Az intézet fel-
állítása végett az egyházkerülethez segélyért folyamod-
nak. Az őszi lelkészi értekezlet szervezésére előkészítő 
bizottságot választottak. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Sédeni Ambrózy Béla kir. 
folyam főmérnök és neje Jánosy Etel jelenleg újvidéki 
lakosok Szolnokon született s Újvidéken elhalt Bélácska 
nevű kis fiuk emlékére a szolnoki ev. ref. egyháznál 
1000 korona alapítványt tettek, oly célból, hogy ezen 
összeg kamatainak fele mindaddig a tőkéhez csatoltassék. 
míg a tőke 2000 koronára nem növekszik, az alapítvány 
kamatainak másik fele pedig évenkint az elemi iskolai 
ref. növendékek közöl hittanból legjobb előmenetelt tanú-
sított két növendék között fog kiosztatni. 

A kolozsvári egyetem tanárjelöltjei mozgalmat 
indítottak a többi karok hallgatóinak nyújtott vizsgálati 
és katonai kedvezmények megnyerése céljából. A tanár-
jelöltek ugyanis eddig sikertelen vizsgálat esetén csak egy 
év múlva mehettek ismét vizsgára és besoroztatás esetén 
négy egész évet hallgattak, ellentétben a többi karok hall-
gatóival, kik három hónapi időközökben vizsgázhatnak 
és katonáskodásuk esetén az utolsó félévet elengedik ne-
kik. E kedvezmények kivételét célzó mozgalmat Kremer 
Miklós tanárjelölt elnöklete alatt egy bizottság intézi. A 
bizottság már meg is kezdte működését: terjedelmes me-
morandumot dolgozott ki, melyet a kultuszminiszterhez 
terjesztenek fel és csatlakozásra szólította fel a budapesti 
hallgatókat is. 

A székesfővárosi tanügyi pályázatok. Az új 
fizetési szabályzat életbeléptetése után az első pályázatot 
már a tanács kihirdette. Jelenleg a pályázat alatt áll: I. A 
polgári fiú iskolánál hat tanszék. II. A polgári leányiskolá-
nál: hét tanszék. III. Az elemi iskolánál: öt igazgató-tanítói, 
több osztálytanítói, tanítónői, segédtanítói, segédtanítónői 
állás, még pedig körülbelül 50 állás. Pályázati határidő 
30 nap. Fizetések: I. A polgári iskoláknál: 1000 frt + 
300 frt. 1200 frt +• 360 frt, 1500 frt + 450 forint. II. 
Elemi iskolai igazgató tanítóké: 1400 frt -f- 420, esetleg 
természetben lakás 100 frt igazgató-átalány. III. Elemi 
tanítóké: 600 frt + 200 frt, 800 frt 240 frt, 1100 
frt + 330 forint S valamennyi állásnál az első fizetési 
fokozatba jutástól számítva 10% ötödéves pótlék. Vidéki 
tanároknak, tanítóknak ottani rendszeres álláson eltöltött 
szolgálati idejöket közvetlen megválasztatás esetén a fize-
tési fokozatokba beszámítják s így a ki már legalább hét 
évig rendszeres álláson működött, egyenesen az első fize-
tési fokozatba jut. 

A tankötelezettségi törvény hazánkban, sajnos, 
fokozatosan csökkenő arányokkal közeledik végső célja 
felé. Vagyis ha erős mértékben szaporodik is a tényleg 
iskolába járók száma, ismételve fordulnak elő évek, me-
lyekben a tényleg iskolába járók aránya a tanköteleseké-
vel szemben csökkenést mutat. Főoka e jelenségnek az 
iskolaföntartók anyagi gyöngesége, a mely nem felel meg 
a népoktatási törvény szabadelvű intézkedése mellett nyert 
iskolatartási jogoknak. Szoros összefüggésben áll ezzel 
igen sok esetben a másik lényeges ok, a régi jobbágv-
sági rendszer idejéből fönmaradt apró polgári- s néha 
még apróbb hitközségek nagy száma s azoknak anyagi 
erőtlensége, melynél fogva teljesen képtelenek az iskola-
fentartási joggal járó kötelezettségeket teljesíteni, de arról 
lemondani sem hajlandók. Hazánkban ez idő szerint több 
mint harmadfél ezer oly önálló polgári község van, mely-
nek egy évi egyenes adója nem éri el az ezer forintot s 
e községek közül kilencszáznak egyenes adója ötszáz fo-



rintra sem emelkedik. Ily községektől valóban alig várható 
az iskolaföntartói kötelezettségek teljesítése, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a legszerényebb számításnál is egy tanítós 
iskolának föntartása legalább évi ötszáz forintba kerül. 
Ezeken az állapotokon részben legalább segíthet a szom-
szédos kisebb községek egyesítése, a mely irányban tör-
téntek is már a kormány részéről — első sorban a köz-
jogi reformra való tekintettel — intézkedések. Az egyházak 
részéről e bajon akként lehetne segíteni, hogy az 1893. 
évi XXVI. t.-cikk alapján államsegélyessé kell tenni a 
népiskolát. 

A sárospataki főiskola tanári nyugdíjintézete 
az országos tanári nyugdíjintézet életbeléptetése folytán 
felszámolás alá kerül. A felszámolás módozatainak meg-
állapítása s illetve idevonatkozó javaslattétel végett egy 
külön bizottságot küldött ki a nyugdíjintézet közgyűlése, 
mely aztán Nagy Gusztáv nyugdíjintézeti pénztáros, theol. 
tanár munkálatát tette magáévá s terjesztette a közgyűlés 
elé, mely azt el is fogadta. E szerint a jelenlegi nyugdíj-
jogosultak járulékai biztosíttatnak, ellenben azok a tanárok, 
kik az országos nyugdíjintézet kebelébe fognak tartozni, a 
főiskolai intézet kebeléből teljesen kiválnak s az általuk 
eszközölt befizetéseket az idősebb tanárokra való méltá-
nyos tekintettel 5 % kamatos kamattal kapják vissza; a 
megmaradó tőke s illetve a jelenlegi nyugdíj-jogosultak 
elhalta után annak teljes jövedelme a főiskola tulajdonába 
s rendelkezésére bocsáttatik, mint örök alapítvány (e va-
gyon annak idején 50 ezer forintnál többet tenne ki) s 
ez alapítvány fejében a tanári kar az 5-ik korpótlék rend-
szeresítését s azt kéri, hogy az országos nyugdíjintézetbe 
való befizetések az ú. n. emortuális angaria előlegezésével 
legyenek eszközölhetők, illetve kipótolhatok. — A felszámo-
lási tervezet a legközelebbi kerületi gyűlés alkalmával 
kerül az ajánlat elfogadása végett a főiskolai igazgatótanács 
és a tiszáninneni ev. ref. kerület közgyűlése elé. (ő—ó.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Domanovszky Endre a magyar filozofiai iro-

dalom szorgalmas és buzgó munkása Budapesten április 
18-án, 78 éves korában hirtelen kimúlt. 1817-ben a Békés 
megyei Komlóson született, középiskoláit Mező-Berényben 
és Selmecen, a theologiai tanfolyamot Pozsonyban végezte, 
hol 1842-ben kandidatusi vizsgálatot is tett. Egy évi 
nevelősködés után külföldre ment és Halléban három évig 
hallgatta Erdmann bölcseleti előadásait, közben a jenai 
és berlini egyetemen is megfordult. 1846-tól a Lónyay, 
Wladár és Zichy családoknál volt nevelő egész 1850-ig, 
a mikor a szarvasi főgimnáziumban nyert tanári állást, 
honnan 1853-ban a soproni lyceumba került, hol a gim-
názium felső osztályaiban történelmet és íiloz. propedeu-
tikát a theologiában pedig filozofiát tanított, s 20 éven 
keresztül elnöke volt az ifjúsági magyar önképző körnek. 
1876-ban a nagyszebeni jogi akadémiához a bölcselet 
rendes tanárává neveztetett ki, de mikor ez az intézet 
1887-ben megszűnt, Domanovszky nyugalomba vonult 
és lakását a fővárosba tette át, hol az ő kedvenc böl-
cseleti tanulmányainak élt. — Lelkes bölcselő volt, Hegel-
Erdmann rendszerének hű követője és szorgalmas és 

avatott magyarázója a kathedrán és az irodalomban. 
Főműve: A bölcsészet története, melyből négy kötet (Az 
ókor, Az egyházi atyák kora, A scholastika kora, A re-
naissance kori bölcsészet története, Budapest, 1870, 1875, 
1878. és 1890) jelent meg, három ízben az Akadémián 
a Marcibányi mellékjutalmat nyerte s szerzőjét már 1871-ben 
az Akadémia levelező tagjai sorába juttatta. E nagy műve 
V-ik kötetét, az újkori bölcselet történetét, melyen halá-
láig szorgalmasan dolgozott, már nem bocsáthatta sajtó 
alá. Nem volt nagyobbszabású bölcselő elme, írónak 
is nehézkes és németes; de szorgalmas búvár és alapos 
forrásismerő, kinek , a magyar tudományos irodalom tör-
ténete is juttat majd egy szerény lapot. Nyájas, jóságos 
öreg úr, régi szabású német professzor, könyvtáraink és 
tudományos köreink tipikus alakja, kit hálásan emleget-
nek nagyszámú tanítványai és ismerősei. Özvegyet, ki prot. 
árvaházunk női választmányának buzgó tagja és egy fiút 
hagyott hátra. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hirek. A szolnoki ev. ref. egyház fő-
gondnokává a mult évben elhunyt Hajdú Sándor Jász-
Nagykún-Szolnokmegye volt alispánja helyett Bagossy 
Károly jelenlegi alispán választatott meg, a ki annak 
idején, mielőtt a jogi pályára lépett volna, három évi 
theologiát is végzett. — A szilágy-csehi ev. ref. egyház 
lelkipásztorává a gyülekezet egyhangúlag Benlio Albert, 
lelkészt választotta meg. 

* A képviselőház közoktatási bizottsága április 
22 én Gsáky Albin gróf elnöklete alatt tartott ülésében 
Bánó József és Sághy Gyula ellenző szavazatával szem-
ben a többi bizottsági tagok összes szavazatával elfogadta 
Wlassics Gyula kultuszminiszter következő indítványát: 
A vallásszabadságról szóló törvényjavaslat 22., 23., 24. 
§-ok (Ezek a felekezetnélküliségről szólanak. Szerk.) mint 
III. fejezet eredeti szövegezésükben visszaállíttatnak. A zár-
határozatok sorából törölt 26. §. eredeti szövegezésben 
visszaállíttatik, A II. fejezet címénél »A jövőben törvé-
nyesen beveendő felekezetekről« címre történt átváltozta-
tását EI bizottság elfogadja. A képviselőház igazságügyi 
bizottsága szintén azt a javaslatot fogadta el s terjesztette 
a képviselőház elé. 

* Agliardi pápai nuncius, kinek neve az egyház-
politikai küzdelmek révén nagyon is ismertessé lett hazánk-
ban, most Magyarországon időzik. Húsvét másodnapján a 
prímást látogatta meg Esztergomban, hol nagy ünnepélyes-
ségei fogadták, majd hajón Budapestre utazott, hol a köz-
ponti papnevelő intézetben szállt meg s fogadta a klerikális 
néppártot vezető grófok, különösen Zichy Nándor és Szapáry 
László tisztelgését. Látogatást tett báró Bánffy miniszter-
elnöknél és Wlassics Gyula kultuszminiszternél. Budapest-
ről Nagyváradot, illetve Schlauch bíborost ejti útba. sőt 
hír szerint dr. Wolaf'ka Nándor debreceni római kath. 
címz. püspököt is meglátogatja. A békebárátok ezt az 
utazást, mint valami természetest akarják feltüntetni. A 



nuncius a magyar főpapi méltóságokkal személyesen akar 
megismerkedni, de látogatásának nincs politikai célja. 
Mások szerint épen a néppárti izgatásokat akarja csilla-
pítni s így a pax követe. Az »Ő— ó« a nuncius útját 
következő kommentárral kiséri: Minket az eddigi tapasz-
talatok megtanítottak arra, hogy féljünk a nunciusoktól, 
mert félnünk kell a pápai széktől, melyet képviselnek. A 
pápai szék Magyarországot nem szereti, mert nem ultrá-
mon tán s neki nem eléggé hódol meg. Ez ellenszenvét 
nyíltan és titkon érvényesíti. Strossmayer, Lukács párt-
fogolása, Samassa, Vucsetich, Szabó János elejtése ezt 
nyilván tanúsítja. Nincs oly megüresedő püspöki szék, 
melynek betöltésénél kisebb-nagyobb konfliktus ne merülne 
föl a magyar kormány és Róma közt. Legutóbb a lugosi 
gör. kath. püspökségre nem akarja Rezei Szilviuszt elfo-
gadni, pedig Rende Imre példájából megtanulhatná, hogy 
kineveztetése után a legszabadelvűbb püspök is rendszerint 
ultramontán lesz. Méltán tarthatunk tehát attól, hogy a 
nuncius utazása a néppárt erőteljesebb szervezésével áll kap-
csolatban s aligha az nem lesz az eredménye, hogy Róma, 
mely hazát és nemzetiséget nem ismer, melynek Magyar-
ország önállósága Hekuba, megcsinálja a néppárt és a 
nemzetiségi túlzók közt a véd- és dacszövetséget. 

* A keresztyén misszió helyzete Japánban az 
1894-ik évben következő volt. A protestáns misszió szol-
gálatában állott 625 férfi és női misszionárius. Ezek 133 
állomáson tartózkodtak s innét tevékenységüket 750 szór-
ványra terjesztették ki. Van 364- szervezett gyülekezetük, 
melyek közül 94 önálló, 270 pedig támogatásban részesül. 
Megkereszteltetett 3422 felnőtt és 675 gyermek. Az egy-
házból kizáratott 925, meghalt 419. Az összes lélekszám 
39,440. Fiúiskolájuk van 20, melyekben a tanulók száma 
1559; leányiskolájuk ötvennégy 2744 tanulóval. Vasárnapi 
iskoláik száma nvolcszáznégy 29,957 tanulóval. Van több 
theologiai iskolájuk is, 353 tanulóval. Ezekben a képzet-
tebbeket vezetik a keresztyén vallás és a biblia alapos 
megismerésére. A benszülött lelkészek száma 258, a még 
nem ordinált segítőké 536. Három kórházukban 785 beteg 
talált ápolást. Jótékony célokra adományoztak 36 ezer 
dollárt. A görög keleti missziónak 164 szervezett gyüleke-
zete van, melyek közül 13 önálló; a tagok száma 22 ezer. 
Benszülött lelkészeik száma 20, a nem ordinált segédeké 
pedig 154. A római kath. misszió egy érsek és négy 
püspök vezetése alatt áll 84 európai misszionáriusból, 
20 benszülött lelkészszel, 17 alsóbbrendű egyházi férfiúval, 
307 katheketával, 107 európai s kilenc benszülött szerze-
tessel és 19 apácával együtt. A gyülekezetek száma 242, 
a templomok és kápolnáké 205. Van egy férfi s kilenc 
apácaklastromjuk. Az összes lélekszám 49,280. (I) . Pr. L.) 

* Hiba-igazítás. A mult 16-dik szám első lapja 
2-ik hasábjának 28-ik sorában e helyett: »XVI. századi-
ban ez olvasandó: »XVII. évszázad első felében politikai 
indokból«. 

656/95. sz. Pályázat lelkészi állásra. 

A felsőbaranyai egyházmegyébe kebelezett gyüdi egy-
ház lelkészi állása lemondás folytán megürülvén, arra ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme, hivatalos felszámítás 
szerint 922 frt 90 kr s így az állás 111-ad osztályú. 

A megválasztandó lelkész, megerősíttetése után, helyét 

azonnal elfoglalhatja s a felsőbaranyai lelkészi özvegy-árva 
gyámintézetnek kötelezett tagja leend. 

Pályázni kívánók kellőleg felszerelt kérvényeiket be-
zárólag f . é. május hó 18-ig JSIt. Dányi Gábor esperes 
úrhoz Kis-Csányba (m. p. Oszró, Baranya in.) küldjék be. 

Budapesten, 1895. április hó 24-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

1382/1895. sz. Pályázat tanári állásra. 

Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 
Székely-Mikó-kollegiumhoz, mint főgimnáziumhoz rendes 
tanári állásra pályázat nvittatik. Ezen tanszékkel görög-
latin nyelv és irodalom tanítása van egybekötve. 

Javadalma évi 1200 frt és 200 frt lakáspénz; egy, 
esetleg két ízben 100 frt ötödéves szolgálati korpótlék. 
A választás az erdélyi ev. ref. egyházkerület jogkörébe 
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-kollegium elöljáró-
ságához 1895. évi május hó 31-ig adják be. 

Csak evang. ref. egyének folyamodványai vétetnek 
figyelembe. 

A megválasztott tanár a nem állami tanárok részére 
létesített nyugdíjintézet kötelezett tagja. Állomását az 1895. 
év szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsá-
nak Kolozsvártt, 1895. április 16-án tartott üléséből. 

Szász Domokos, 
reform, püspök, mint elnök. 

Parádi Kálmán, 
tanügyi előadó. 

Pályázat ösztöndíjakra. 
A győri ág. hitv. evang. egyházközség a kezelése 

alatt levő Steltzer Dániel-alapítványból évenként kiosztatni 
szokott 100 forintig terjedhető ösztöndíjakra pályázatot 
hirdet, melyért győri árva, szegény, jó magaviseletű és szor-
galmas ág. hitv. evang. közép- és felsőbb iskolai tanulók 
folyamodhatnak, bárhol tanuljanak. 

Előnyben részesülnek az alapítványozó Steltzer- vagy 
Ráth-családdal rokonságban lévők. 

Az egyháztanácshoz címzendő s a jelen tanév első 
feléről szóló értesítőkkel, továbbá a rokonságot, szegény-
séget vagy árvaságot tanúsító bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok f . évi május hó 15-ig alólirotthoz inté-
zendők. Később érkező folyamodványok tekintetbe nem 
vétetnek. 

Győrött, 1895. április 21-én. 
Isó Vincze, 

1—2 ev. lelkész. 

HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Homyánszki/ Viktor lcönyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, di jak intézendök. 
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S Z Ő T S F A R K A S . 
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A magyar reformátusok veszedelme és 
ennek okai, 

III. 

Ila már a magyar reformátusság számbeli 
megfogyatkozásának a kegyetlen hitüldözéseken 
kívüli okait a XVII. század elejétől fogva nyo-
mozzuk, történelmi adataink szerint úgy találjuk, 
hogy a Bocskay István, Bethlen Gábor és I-ső 
Rákóczy György fejedelmek egymást követő sza-
badságharcaiban részt vett zászlóaljak, a lelki és 
testi szabadságukért huzamos bujclosásban fegy-
ver alatt volt magyarok csapatai, Thököly Imre 
és II. Rákóczy Ferencz fejedelmek kurucai, s a 
nagy vérontással elnyomott Péró és Törőféle 
kuruc színezetű lázadók 9|10 részben magyar 
reformátusokból álltak, természetes dolog tehát, 
hogy azok az akkori kegyetlen harcmodor mel-
lett szintén megfelelő arányban pusztultak, mely 
pusztulás főleg a tiszáninneni, tiszántúli és er-
délyi magyar reformátusokat emésztette. 

A mi különösebben Erdélyt illeti, a köze-
lebb említett fejedelmi hadjáratok mellett II. János 
választott király háborúinak, a nemzeti szabad-
ságáért ismételve fegyvert fogott székelység ke-
gyetlenül megtorolt felkeléseinek, Báthory István 
és Zsigmond fejedelmek hadakozásainak, Székely 
Mózes fejedelem siralmas emlékű csatavesztésé-
nek, Básta és Mihály vajda kegyetlenkedósének, 
királyi trónt kereső II. Rákóczy György fejede-
lem emberirtó ta tár rabsággal végződött lengyel 
hadjáratának, majcl a fejedelmi székbe vissza-
helyezéseért folytatott véres küzdelmeinek, s az 
ezekre következett irgalmatlan török-tatár pusztí-
tásoknak, Barcsay Ákos, Kemény János és Apafi 
Mihály fejedelemség kereső belharcainak, a XVIII. 
évszázadban parancsnokolt fanatikus német és 
olasz erdélyi tábornokok sanyargató hitüldözései-
nek, az 1784. ós 1848/49. évi baromi oláh mészár-
lásoknak legnagyobb mérvben az erdélyi magyar 
reformátusok estek áldozatul ; ellenben az ottani 

oláh jobbágyság, mely a fentebb érintett véres 
csatázásokban részt nem vett, már a XVII—XVIII. 
évszázadokban szerfölött elszaporodott. 

A magyar fajnak, következőleg a reformá-
tusságnak csekélyebb szaporasága, a magyar köz-
nép gyermekeinek pedig különben is nagy ha-
landósága mellett a baranyai, tolnai és somogyi 
egyházmegyék magyar ref. lakosságában elhara-
pózott úgynevezett kótgyermekrenclszer, vagyis 
a fiatal asszonyok által már régóta gyakorolt 
magzatelhajtás, mely a köznépből mind ekkorig 
kiirtható nem volt, kétszeresen csökkenti a ref. 
vallásfelekezet magyarságát. 

Az önmagunkban keresendő bajokhoz járul-
nak még a más vallású és más nemzetiségű 
felekezetek irányában példás türelmességgel vi-
selkedő, de azok s néhol még az ev. testvérek 
részéről is — mint ezt a kassai magyar ref. 
egyháznak valóban elszomorító évszázados küz-
delme tanúsít ja — megfelelő viszonossággal nem 
igen találkozó magyar reformátusoknak egymás 
közti sajnos szóthúzása ós egyenetlenkedóse, új 
egyházak alapítása s a régiek fentartása körüli 
áldozatkészségének az újabb időkben tapasztalt 
csökkenése, a vallást érdeklő ügyekben észlelt 
részvétlensége s közönyössége, melyet a felcsi-
gázott állami és községi adók is terjesztenek a 
népben, s az egyházi célokra való buzgó ada-
kozást megbénítják. 

Tanulhatnánk e tekintetben ev. testvéreink-
től, kik egymás közt szorosan összetartva, egy-
mást minden irányban példásan támogatva, mind-
azon népes magyar városokban, melyekben mint 
legtöbbnyire tót ajkú jövevény iparosok meg-
telepedtek, az ottani ref. egyházakhoz sehol sem 
csatlakoztak, azokba be nem olvadtak, hanem 
elismerést érdemlő áldozatkészséggel mindenütt 
külön egyházakat alapítottak s azokat jelenko-
runkig fentartják, mire példák a bányai ev. egy-
házkerületben Cegléd, Kecskemét, Makó, Szentes, 
Ilódmező-Vásárhely, Tisza-Földvár, Léva, Miskolc 



ós Losonc, a tiszamelléki egyházkerületben pedig 
Rimaszombat, Debrecen, N.-Várad, Nagybánya stb. 
Ez azonban a reformátusoknak mint törzsökös 
magyaroknak vigasztalásul is szolgálhat, mert 
mellettök s némileg általok az eredetileg tót ajkú 
ev. testvérek az elősorolt városokban és sok más 
községekben is nemcsak mind megmagyarosod-
tak, hanem valóban lelkes magyarokká váltak. 

Ellenben a felföldi városokba leginkább ipa-
rosi minőségben beszivárgó, s ott állandóan meg-
települő ós megnősülő magyar reformátusok arra, 
hogy saját egyházakat alapítanának, nem is gon-
dolnak, hanem rendszerint az ev. egyházakba 
beolvadnak s már gyermekeik németekké vagy 
tótokká válnak, s bár magyar reformátusok se 
az anyaországban, se Erdélyben tudtomra töme-
gesen el nem németesedtek — minek oka szerin-
tem a faj- és nyelvbeli nagy eltérésben rejlik — 
viszont az is áll, hogy több német eredetű népes 
városainknak, mint például Németi, Beregszász, 
Visk, továbbá Kolozsvár és Nagyenyednek teljes 
elmagyarosodása mind a reformációt megelőző 
régibb századokban törtónt. 

A tiszáninneni, tiszántúli ós erdélyi egyház-
kerületekben jelentékenyen apasztják még a ma-
gyar reformátusok számát a köztök nagyon el-
terjedt vegyes vallású s egyszersmind vegyes 
nemzetiségű házasságok, melyek viszont az ottani 
szlávságot és románságot szaporítják. Bár a ma-
gyar reformátusok követnék e tekintetben a német 
ref. köznép példáját, mely a vegyes vallású és 
vegyes nemzetiségű házasságoktól állhatatosan 
tartózkodik, mi egyszersmind egyik fő oka gyors 
elszaporodásának. 

A vegyes vallású házasságokból származó 
gyermekeknek, mely vallásban való nevelése tekin-
tetében a reformátusokra nézve hátrányos volt 
az 1791 : XXVI. t.-cikk 15. fejezetének rendel-
kezése. Az abbeli jogsérelmet az 1868 : LIII. t.-c. 
12. §-a az egyen jogosultság alapján igyekezett 
megszüntetni, azonban nem alaptalan azon aggo-
dalom, hogy az 1894 : XXXII. t.-cikk 1-ső §-ának 
idevágó intézkedése a reformátusokra nézve 
még hátrányosabbá fog fejlődni az életben. 

Szerintem sok ezerekre megy csak a fen-
tebb nevezett egyházkerületekben is a vegyes 
házasságok útján más va l lás fe lekeze tekké vált 
s elszlávosodott és elrománosodott magyar refor-
mátusok száma s ennek ok a az idézett törvény 
rendelkezése mellett, fájdalom, a magyar ref. 
köznép asszonyaiban rejlik, kik egész készséggel 
vegyes vallású s egyszersmind vegyes nemzeti-
ségű házasságokra lépve, saját vallásukat ós 
nyelvöket a legkönnyelműbben feladják, szláv és 
oláh férjeik nyelvét rendszerint elsajátítják és 
gyermekeiket más vallásfelekezetűekké s idegen 

nemzetiségűekké teszik; míg ezzel ellentétben 
a szláv ós oláh pórasszonyok a maguk nyelvét 
magyar férjeikre többnyire elragasztják, vallá-
sukhoz és nyelvükhöz a legállhatatosabban ragasz-
kodnak, gyermekeiket peclig igen csekély kivé-
tellel saját vallásukban nevelve, elszlávosítják s 
eloláhosítják. 

Ez ugyan fölöttébb hátrányos a magyar 
reformátusokra, de az igazat megvallva, a kiér-
demelt elismerést meg nem tagadhatjuk a szláv 
és oláh pórasszonyoktól s bizonyára a művelt 
osztályhoz tartozó szláv ós román úrnők, kik 
jelen korunkban nyelvükért és nemzetiségükért 
rajongva, annak fentartásában ; sőt terjesztésében 
nagy tevékenységet fejtenek ki, kik magyarul 
beszélni, sőt már tudni se akarnak, s a félre-
vezetett köznép szemében martyrokká avatott 
önhaszonkereső nemzetiségi izgatók mellett ne-
gédes tüntetéseket rendeznek, nemzetiségűk ápo-
lásában csak saját fajuk pórnőinek útmutató 
nyomdokait követik. 

Ennélfogva a tiszáninneni és tiszántúli ref. 
egyházkerületek felvidéki megyéiben, valamint 
Szabolcs- és Szatmármegyék szlávokkal vegyes 
lakosságú községeiben, s ugyancsak Szatmár- ós 
Biharmegyék némely vidékein saját magyar test-
véreiktől elszakadva, az oláhság közt elszigetelt, 
továbbá az erdélyi részek igen nagyszámú magyar-
oláh vegyes nyelvű községeiben szorongó magyar 
ref. egyházak lelkészeinek valóban lélekbejáró 
feladata híveiket az idegen vallású és idegen 
nemzetiségű vegyes házasságoktól lehetőleg meg-
óvni, híveikben a s aj á t vallásukhoz s magyar 
nyelvükhöz ós nemzetükhöz való hazafias ragasz-
kodást folyvást éleszteni. Ha valahol, úgy itt van 
égető szükség a lelkipásztori gondozásra, a bei-
misszió gyakorlására, a vallásos népiratkák ter-
jesztésére s általában a református és magyar 
öntudat élesztősére és ébrentar tására! 

Fájdalom ! újabb ós legújabb ellenségei is 
támadtak a magyar reformátusoknak; ilyenek a 
felföldi egyházmegyék úgy is csekély népességű 
egyházait évtizedek óta emésztő s egyházi úton 
meg nem gátolható amerikai kivándorlás, mely 
legközelebb már Pestmegyének több községeiben 
csábos tömegességgel fellépve, az ottani külön-
ben is gyér lélekszámú magyar ref. egyházakat 
érzékenyen gyengíti, továbbá a dunamelléki és 
tiszántúli magyar reformátusok közt felmerült 
unitáriusok, baptisták és nazarénusok, kik az 
ottani magyar ref. egyházaknak ekkorig példásan 
megőrzött egységét és tömörségét bontogat ják; 
nemkülönben a magyar református parasztság 
közt is már terjeszkedő socialismus. 

Úgy tudom, hogy a magyar ref. egyházban 
jelen korunkban mind sűrűbben előforduló tö-



m e g e s k i t é r é s e k o k a n e m a n n y i r a h i tbe l i aggá-
l y o k b a n ós ké t e lyekben , h a n e m i n k á b b a hi t -
közönyösségben , t o v á b b á az egyház t agok é s 
le lkésze ik s t an í tó ik közt e l m é r g e s e d e t t egyenet -
l e n s é g e k b e n és t o r z s a l k o d á s o k b a n , v é g r e csa lád i 
v i s z á l y k o d á s o k b a n s ného l az a r á n y t a l a n u l fel-
fokozódot t egyház i t e r h e k b e n k e r e s e n d ő . 

Az efféle t ö m e g e s k i t é rés i m o z g a l m a k véle-
k e d é s e m sze r in t épen n e m k ics iny lendők , h a n e m 
t ap in t a to s s e n g e s z t e l é k e n y e l já rássa l , h a lehe t 
c s i r á j o k b a n e l fo j tandók, h a p e d i g m á r n a g y o b b 
m é r v e t ö l tö t tek , az il lető h iva ta los s z e m é l y e k n e k 
a f en fo rgó s z ü k s é g h e z képes t i e l távol í tásáva l s 
a t ú l t e r h e l t e g y h á z a k n a k segé lyezéséve l elnyo-
m a n d ó k , m e r t v a l a m i n t a po l i t ikában , úgy az 
egyház i ü g y e k b e n is k ö v e t e n d ő ezen régi szabá ly 
»sa lus r e i p u b l i c a e s u p r e m a lexcc. 

V é g e z e t r e abbel i ó h a j t á s o m m a l zá rom be 
j e l en so ra ima t , hogy ref. l e lkésze ink ne szorít-
kozzanak egyedü l a közönséges is teni t i sz te le thez 
k a p c s o l t egyház i b e s z é d e k r e s a lelkészi hiva-
t a l u k k a l j á r ó pap i t e e n d ő k r e , h a n e m dicső em-
l ékű m a g y a r r e f o r m á t o r a i n k n a k s a XVII. század 
v é r e s h a r c a i b a n és pusz t í t á sa iban is h íve ik tő l 
el n e m vált , h a n e m azokka l Mózeskén t évek ig 
e g y ü t t bu jdoko l t buzgó e lőde iknek pé ldá j á t kö-
vetve, l egyenek az e g y h á z t a g o k n a k minél gya-
k o r i b b lá togatói , a zoknak ügyes -ba jos do lga ikban 
házas ság i és egyéb csa ládi ü g y e i k b e n önze t len 
t anácsadó i , s az őke t sú j t ó s z e r e n c s é t l e n s é g e k b e n 
vigasztalói , bá to r í tó i és t ámoga tó i , s a j á t 
g y ü l e k e z e t e i k n e k a szó szoros é r t e l m é b e n igazi 
l e l k i p á s z t o r a i ; ez ped ig főleg az a p r ó b b egyhá-
zakban , hol a le lkészek sa j á t h íve ike t úgyszó lván 
m i n d szemé lyesen i smer ik , kellő buzga lom mel-
le t t eszközölhető . 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

Millenniumi egyházi történetírás. 
Ezredéves ünnepünkből oroszlánrészt követel magá-

nak Klió. Hiszen az ünnep tulajdonképen történelmi jellegű 
lesz, illő tehát, hogy épen ezen jellege domborodjék ki 
annak legpregnansabban. Egyesek, társulatok, községek, 
városok, niegyék, az ország kormánya valamennyien hat-
hatósan fáradoznak azon, hogy Magyarország ezeréves 
képe lehető tisztán, világosan és részletesen állíttassák 
elő a millenniumra. A tervezetek között, melyek a millen-
niumra vonatkoznak, alig van egy is, a mely a történel-
met figyelmen kívül hagyná, úgy hogy ha a tervezetek 
a kívánt módon megvalósulnak, az ezeréves ünnepnek 
legszebb és legmaradandóbb emlékei lesznek a hangya-
szorgalmú történetírók foliánsai. 

Valóban mulasztást követne el hazánkban bármely 
erkölcsi, irodalmi és politikai testület vagy közösség, mely 
tőle telhetőleg elő nem segítené a millenniumi történet-
írást. A magyar prot. egyház sem lehet a mulasztást el-

követők között, és valószínűleg nem is lesz. A kedvező 
jelek legalább erre mutatnak. 

Prot. férfiainkban sohasem hiányzott az érzék a 
történelem tanúságai iránt. E tanúságok mindenkor fel-
emelőleg és bátorítólag hatottak reájuk és az üldöztetések 
közepette is erős mentsváraik voltak. E tanúságokat írásba 
foglalni mintegy erkölcsi szükség, a melyet eleitől kezdve 
éreztek azok a nagyszámú, serény munkások, a kik a hazai 
prot. egyház történelméhez századok óta hordják az épület-
köveket. Utóbbi időben örvendetesen megszaporodott a 
munkások száma, különösen a Révész Imre föllépése és 
működése egy egész gárdának adott inspirációt, a mely 
búvár lélekkel merül a levéltárak, a régi írások avatag, 
prot. lapjai közé és napfényre igyekszik hozni a rejtett 
multat. Lapjaink, folyóirataink előszeretettel dédelgetik Klió 
csemetéit. Nem egy panasz hangzik is el e miatt, pedig 
ok nélkül, mert e téren még mindig sok a felkutatlan és 
feldolgozatlan anyag s ha irodalommal foglalkozó embe-
reink csábíttatnak általa, azon csudálkozni nem lehet. 
Hogy egyebet ne említsek, a magyar prot. egyház törté-
nelme, még mindig csak nagy vonásokban, tankönyvi ki-
vonatokban van megírva, s annak közel négyszázados 
multunkhoz méltó előállítása a legközelebbi jövő feladatai 
közé tartozik. 

E jövőt hathatósan munkálja egy egész történetírói 
iskola, melynek nevesebb képviselői Warga Lajos, Balogh 
Ferenc, Farkas József, Révész Kálmán, H. Kiss Kálmán, 
Géresi Kálmán, Rácz Károly, Zoványi Jenő, Földvári 
László, Thury Etele, Szentkúti Károly; továbbá Zsilinszky 
Mihály, Hörk József, Weber Samu, Bierbrunner Gusztáv, 
ifj. Kemény Lajos, Pokoly József, Stromp Lás zló, Biczó 
Pál s rajtok kívül a monográfiák terén szintén egy légió. 

Mindebből látható, hogy a történelmi dolgok iránt 
erős mértékben megvan az impulsus prot. egyházunk fér-
fiaiban s hogy az egyházak és azokban az iskolák tör-
ténetének megírására alapos reményeink lehetnek. Erre 
nézve már a hivatalos apparatus is mozgásba jött. Nem 
most, a millennium küszöbén, hanem évekkel ezelőtt, midőn 
az ezredéves ünnepélyre még nem is készültünk. A tiszán-
inneni ev. ref. egyházkerület 1886-ban határozatilag ki-
mondta, hogy minden lelkész tartozik egyháza történetét 
a keze ügyébe eső adatok alapján megírni és azt záros 
határidő alatt az esperesek útján az egyházkerületi levél-
tárba beszolgáltatni. Úgy tudom, ez meg is történt, noha 
már akkor is helytelenítettem eme kényszert azon oknál 
fogva, mert nem találtam célravezetőnek a lelkészeket 
akarva, nem akarva arra kötelezni, hogy történelmet írja-
nak, a mihez hajlam és szakértelem kell, hanem igenis 
arra, hogy a kezök ügyébe eső és a hivatott történet-
írókra nézve sokszor hozzáférhetetlen adatokat lelkiisme-
retesen gyűjtsék össze, feldolgozásukat azokra alkalmas 
egyéneknek tartván fenn. 

íme a millennium alkalmából ebben az egyedül 
helyes alakban merül fel ismét az egyházi monográfiák 
kérdése. Felmerül pedig egy indítvány alakjában a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület múlt 1894. évi okt. 3 — 6. napjain 
tartott közgyűlésén. Az indítványtevő GyÖry Lajos ken-
deresi lelkész, a heves-nagy-kunsági egyházmegye főjegy-
zője, ismert históriakedvelő és művelő, a kinek hajlan-
dóságát ismervén, egyházmegyéje őt egy évvel ezelőtt 
történelmének megírásával bízta meg. Győry indítványa 
felemlíti azon körülményt, hogy a millennium alkalmából 
általános mozgalom indult meg az egyházi monográfiák 
megírása tárgyában; kiemeli, hogy sok ismeretlen adat 
van elszórva az egyes egyházak anya-jegyzőkönyveiben, 
úrasztali felszereléseken, harangokon stb., melyeknek össze-
gyűjtését egy-két megbízott egyén egyáltalán nem eszkö-



zölheti. Mindezeknél fogva kéri az egyházkerületet, mondja 
ki, hogy ez adatok a millenniumra összegyűjtendők és 
közrebocsátandók. Az összegyűjtésben működjenek közre 
a lelkészek, tanítók, presbyterek; az adatokat szolgáltas-
sák be a Debreceni Prot. Láp szerkesztőségébe, mely 
azokat külön mellékleten külön díjazás mellett közölje. 
Végül kerestessenek meg a testvér egyházkerületek is ha-
sonló eljárás foganatosítására, — E fontos indítványt az 
egyházkerület véleményezés végett a történelmi bizottság-
nak adta ki s tárgyalását a következő, tehát ez év május 
havában tartandó közgyűlésre tűzte ki. 

Nem kételkedünk affelől, hogy ez indítvány határo-
zattá emelkedik. Jogos reményt nyújt arra egyrészről a 
prot. egyháznak a történelem iránt mindenkor kimutatott, 
legújabban is sokak keblében élő szeretete; másrészről 
annak a meggondolása, hogy a millennium felettünk sem 
repülhet el nyomtalanul, mert hogy ma Magyarország 
van, arra lényegesen közremunkáltak épen a magyar pro-
testánsok, a kiknek akcióját a maga egészében feltárni 
nagyon szükséges és tanúságos. Nagyobb örömmel és 
büszkeséggel aligha ünnepelheti valaki a millenniumot, 
mint épen a magyar prot. egyház. A közörömben felmu-
tatni sebeit és érdemeit, gyalázatát és dicsőségét, a mint 
azok az elsárgult lapokon megírva vannak, bizony ér 
annyit, mint néhány ércoszlop, melyre csak a tündöklő 
nagyságok alakját helyezheti és neveit vésheti a művészet. 
De hányan vannak rajtuk kívül, a kiknek élete emléke-
zetre és követésre méltó, s a kiket csak a történelem 
lapjai örökíthetnek meg. 

E részletekre terjedő megerősítést célozza az említett 
indítvány, melyet bárcsak valamennyi egyházkerület meg-
szívlelne! Nem kiván kész történetet, egyedül a históriai 
anyag összegyűjtését. Oly feladat, mely az ezeréves ünnep 
közelsége mellett is a kontemplált módon teljesen meg-
oldható. Többet kívánni most már lehetetlen, de keve-
sebbet szintén vétkes mulasztás. A gyűjtést és közlést 
még ez évben meg lehet indítani. Mindenik egyházkerü-
letnek van olyan organuma, melyben az adatokat közzé-
teheti, még pedig az egyes egyházak némi anyagi segé-
lyével. A csekély áldozatot múltja érdekében valamennyi 
egyház szívesen meghozhatja. Az így összegyűjtött anyag 
feldolgozása aztán, nézetem szerint nagyobb csoportokban 
pl. egyházmegyénként, mint a hogy H. Kiss Kálmán 
(Szatmár) és Rácz Károly (Zaránd) tették, a legközelebbi 
jövőben teljesíthető lesz, s akkor majd jöhet az az össze-
foglaló, hatalmas szellem, a ki a magyar prot. egyház 
történelmét egy Neander erejével megírja. Ide vonatkozó 
előmunkálatok lesznek már középiskoláink történetének 
a közoktatásügyi minisztérium által a millenniumra köve-
telt megiratása, mely országszerte folyamatban van, s 
részint ez idei s részint a jövő évi értesítőkben meg is 
jelen. Élénk mozgalmat indítottak meg ez irányban egyes 
tanfelügyelőségek és némely tanügyi körök (pl. a Gönczi-
egyesület). Sőt, hogy a főbbeket el ne mellőzzük, prot. 
történelmi tárgyú pályatételeket tűzött ki a M. T. Aka-
démia, a Magyar Prot. Irodalmi Társaság és a Tiszántúli 
Ev. Ref. Középiskolai Tanáregyesület. 

E tételek tökéletes megoldása azonban csak akkor 
várható, ha a fentebb említett anyaggyűjtés már be lesz 
fejezve. Ismételten ajánlom tehát azt az egyházkerületek 
pártoló figyelmébe! 

S. Szabó József. 

Evangelizálás. 
^Elmenvén tanítsatok minden népeket*. 

Jézus Krisztus. 
Sokat írtak e Lapban már az evangelizálásról, de még 

sem annyit, hogy mindenki tisztában volna azzal, hogy mi 
is az hát tulajdonképen. így történhetett meg, hogy még 
oly nagytudományú férfiú is, mint Kovács Ödön theologiai 
tanár, az evangelizálás alatt oly valamit ért, a mi pedig 
tulajdonképen nem az, midőn arról így szól: »Evangeli-
zálás alatt valami egyebet értenek, mint a lelkész hivata-
los. sőt hivatásszerű kötelességét«. (»Prot. Közlöny« 16. sz, 
125. 1.)* 

Hát az evangelizálás alatt mi soha nem értettünk 
mást, mint a lelkész hivatásszerű kötelességét; csak azt 
állítottuk (és állítjuk, hogy sok lelkész nem teszi ezt a 
hivatásszerű kötelességet. És nem tölti meg először is a 
saját szivét, nem tölti meg hallgatói lelkét s a tanulóifjú-
ság elméjét az evangeliumi igazságokkal. És ezért egy-
házunk tagjaiban nincs elég hit, nincs elég gyümölcsöző 
vallásos élet. 

Az egyházat mi is olyan állapotban látjuk, mint Kovács 
Ödön és társai látták az 1870 —1876-ik évek között. Lát-
juk, mint Kovács Ödön és társai látták, hogy az »sínlődő 
állapotban van« (Egyh. reform. I. 129.), lethargiába sülyedt 
(I. 131.), erőt vett rajta »az elzsibbadás és tetszhalál, 
melyben a pezsgő élettel a fejlődés is megakadt« (II. 7.) 
és hogy ez el van maradva, nemcsak az önfejlésben, hanem 
a mások fejlésének ismeretében is (III. 34.). 

Theologiai fejlődésünkről mi is azt látjuk, a mit ők 
láttak (Reform. III. 35.), hogy az az ú. n. »vulgáris racio-
nalizmusnál, sőt még inkább a még vulgarisabb és laposabb 
racionális supranaturalizmusnál szakadt meg*. Prédiká-
cióinkról úgy vélekedünk mi is, mint Kovács és társai 
(Ref. I. 133.), hogy az »most csaknem általánosan uralgó, 
szárazon moralizáló és szellemtelen racionalizáló*, miket 
fel kell cserélni a vallásos érzést ébresztő és magaszto-
sító evangeliumi beszédekkel. És céljaink, törekvéseink is 
azonosak Kovács és társai céljaival és törekvéseivel, hogy 
felverjük a Bethesda tavát (Ref. I. 131.); hogy felkeressük 
hitéletünk hiányait, s elhárítsuk akadályait s oly szellemet 
ébreszszünk, mely mind az egyént, mind a társadalmat 
egyedül képes boldogítani s élénk valláserkölcsi életet hozni 
létre (Reform. I. 129.). Felrázni akarjuk mi is a vallásos 
szellemet a teng életből (II. 9.). Ki akarjuk mi is magunkat 
ragadni azon közönyösségből és felületességből, a melyek 
egyformán jellemzik úgy vallásos életünket, mint a vallásos 
eszmékről való fogalmainkat; a vallásos életet élénkebbé, 
bensőbbé akarjuk tenni. (Ref. III. 34.). Mozgalmat, érde-
keltséget akarunk kelteni azon ügy iránt, mely eddig a 
teljes részvétlenség és közöny terhe alatt sínlett (Reform. 
I. 131.). A vallásnak a gyakorlati életbe való átültetésére 
akarunk hatni (Ref. III. 34.) stb. (Mindezek Kovács Ödön 
saját szavai az Egyházi Reformban). 

Csak . . . . csak, ezen célunkat mi nem úgy akar-
juk elérni, mint ők akarták, s a mely akaratnak Isten 
nem is biztosított sikert, mert a valódi világosodás fénye 
nem volt velők és így nem győztek, hanem beteljesedett 
rajtuk Kun püspök eme jövendölése: hogy »efemer bolygó 
fény s nyom nélkül fog áthúzódni egyházunk s hitéletünk 
láthatárán*. (Ref. II. 156.). 

Valóban úgy is lett. És ma már senki sem beszél 
közöttünk modern theologiáról. A vezérek magok is rész-
ben ott hagyták a hálátlan vallási tért s kerestek magok-

* A dr. Kovács Ö. szájába adott eme nyilatkozat sokaknak 
feltűnt. Mi nem tartjuk valószínűnek, hogy K. Ö. igy nyilatkozott 
volna az evangelizálásról. Cikkíró azonban ebből a feltevésből 
indul ki s erre építi fejtegetését. Szerte. 



nak új működési kört, a másik rész pedig, a ki a vallásnál 
maradt, maga is lethargiába sülyedt és az álló Bethesda 
tava részese lett, s ha lát még valakit, a ki mégis pró-
bálja a mozgás terére vinni ezt az álló Bethesdát, hát 
oda kiált neki, hogy ugyan nem mozgunk-e mi eleget! 
Hát ha eleget mozgunk is, de nem mozgunk a helyes 
irányban mindnyájan, s ez az oka szerintünk minden 
életnélküliségnek, közönynek és elbágyadásnak. 

Nekünk, ha igazán Isten fiai vagyunk, az Isten igéjét 
kellene hirdetni, úgy hogy azáltal az emberek megtérje-
nek, újjászülessenek, egy szóval, hogy minél több ember 
elmondhassa: élek pedig többé nem én, de él bennem 
a Jézus Krisztus. 

Az Úr Jézussal megtölteni először is a mi szivein-
ket, azután mindazoknak a szivét, kikkel mi érintkezésbe 
jövünk, ez az igazi evangelizálás. Prédikálni az emberek-
nek, kivétel nélkül mindenkinek, a bűnösségét, prédikálni 
Krisztus elégtevő érdemét minden megtérő bűnös számára 
s prédikálni a megtérőknek az új életben való járás fel-
tétlen szükségességét és pedig prédikálni ezt szószékeinken, 
családunkban, házunkban, rokonságunkban, hitfeleink kö-
zött, sőt nem hitfeleink között is és dolgozni észszel, 
kézzel és pénzzel a tiszta s fentebb leírt evangeliumi igaz-
ságok hirdetésével és másokat is felébreszteni a munkál-
kodásra ; keresztyén köztudattá emelni azt, hogy a ki 
megtért keresztyén, annak munkálkodni kell, hogy mások 
is megtért keresztyének legyenek: ez az evangelizálás. Mely 
evangelizálás s az ennek nyomán fakadó új élet, valamint 
a külföldön nem bizonyult efemer bolygó fénynek, úgy 
nem fog az nálunk sem annak bizonyulni. 

Ellenségei vannak ennek ma is, mint voltak a pro-
testáns egyletnek; de mi azzal a tudattal evezünk előre, 
fennen lobogtatva az evangelizálás zászlaját, hogy ha 
»Isten velünk, kicsoda ellenünk?* 

Óh bár minél kevesebben lennének ellenünk, s ne 
lenne ellenünk dr. Kovács Ödön sem, sőt inkább velünk 
kezet fogva működne azon célokra, melyeket egykor oly 
szépen tűzött maga és társai elé, mely célok összege nem 
más, mint a vallásnak, de a Krisztus vallásának, a krisz-
tusi, isteni életnek a gyakorlati azaz a mindennapi em-
beri életbe való átültetése. 

A régi protestáns egylet pecsétjén két egymást fogó 
kéz ábrázolta azon fenséges eszmét, hogy a valláserkölcsi 
élet megújítására célzó törekvéseik közben mindenkivel 
készek kezet fogni, ki erre munkálni akar. Nekünk az 
evangelizálás szükségessége hirdetőinek is van egy kezünk 
és ezt szívesen nyujtjuk mindenki felé, de első sorban 
nyujtjuk Kovács Ödön és volt társai felé, és kérjük őket, 
ragadják meg azt, hogy így együttes erővel működjünk 
a közös célra, de működjünk ugyanazon eszközzel, Isten 
igéjének tisztán, minden emberi hozzáadás és másítástól 
ment hirdetésével. Akkor a siker el nem maradhat, mert 
a sikert biztosítja Istenünk, ki az ő szent fia által így 
szólott: »Ime én veletek vagyok mind az időknek végéig.* 

Szalay József\ 
n.-becskereki lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Protestáns óvónő-képző intézet. 

Egy lépés a prot. egyházi egyesülés felé. 

Nem tudom megmondani mely időtől, de annyi tény, 
hogy hova-tovább, mind sűrűbben és sűrűbben kisért a 
népoktatás államosításának az eszméje. 

Mi protestánsok a népoktatás államosításában nem 
látunk mesebeli szörnyeteget, huszonnégyfejű sárkányt, 
mely elllen erősen kell fegyverkeznünk, tűzzel-vassal ellene 
törnünk. Sem az állami, sem a közösjellegű népiskolákra 
nem akarjuk rásütni, hogy akár keresztyén vallásnélküli, 
akár hazafiatlan állampolgárokat nevelnének. Ép ezért mi 
nem is vagyunk konok ellenségei a népoktatás államosí-
tásának. De viszont senki se mondhatja rólunk, hogy erős 
hivei volnánk. Nem is lehetünk azok. 

A most fennálló állami iskolák működésének ered-
ménye — legalább a miniszteri jelentés szerint — jobb, 
mint a többi iskoláké. Ha a népoktatási intézetek össze-
ségét veszszük, az átlagos középarányos, tagadhatatlan, az 
állami iskolák javára billenti a bekötött szemű istenasszony 
mérlegének serpenyőjét; de ha egyes intézeteket állítunk 
szembe egymással, a legnemesebb verseny eredménye az 
lesz, hogy a protestáns intézetek számottevő aránya nyeri 
el a győzelmi babért. Az állami iskolák működésének ered-
ménye tehát csak az átlagos többségben nyilvánul. Ezt 
pedig az állam anyagi ereje biztosítja, a mi szegénysé-
günkkel szemben. Míg mi anyagi javak hiányában leány-
egyházaink 200—300 forintos tanítóállásain, kénytelenek 
vagyunk beérni olyan tanítókkal, a minőket kapunk, addig 
ott megfelelő anyagi javakkal rendelkezvén, rendszeresen 
képzett, okleveles tanítókat alkalmazhatnak. Hazánk tanítói-
nak nagy többsége csak azért lelkesedik a népoktatás 
államosításáért, mert ott pontosan kiszolgáltatott jobb fize-
tésre, ötödéves korpótlékokra számíthat. Az államosításban 
tehát nem annyira a szellemi, mint inkább az anyagi javak 
gyakorolnak döntő befolyást. Volnának csak a mi egy-
házi népnevelő intézeteink jobban felszerelve, tanítóink 
jobban fizetve, mint az államnál, merem állítani, hogy 
tanítóink és tanügyi köreink teljességgel nem sürgetnék 
az államosítást, sőt inkább kivétel nélkül megvallanák, 
hogy jobban érzik magukat az egyház, mint az állam 
kötelékében. És ennek megvan a maga természetes oka. 
Az egyházi tanítónak több az önállósága, nagyobb a füg-
getlensége, teljesebb a szabadsága, mint az államinak. Az 
államnál nem nagyon kedvelik a független gondolkozású, 
szabadabb szellemű tanítót; hivatalnok kell ott inkább, 
mint önálló s a maga lábán járó ember. E miatt az állami 
tanítók nagy része — tisztelet a tekintélyes számú kivé-
teleknek — elveszti önállóságát, bizonyos mértékig szolga-
lelkű lesz, a minek azonban nem az egyének, hanem a 
rendszer az oka, mely a tanítóban nem csupán a tanítót, 
hanem az embert és a honpolgárt is készséges szolgá-
jává szereti tenni. A gondolat szabadabb nyilvánításáért 
sok városi állami tanító került már oly nyomorult fal-
vakba, hol alig talált művelt embert, a kivel érintkezhes-
sék. Szóval az államnál könnyen elhallgattatják az embert, 
hamar megy az áthelyezés, nyugdíjazás stb. Az egyeseken 
pedig könnyen erőt vesz a hízelgés, a stréberség, a kal-
már szellem, mely nem annyira a tanítói hivatásnak él, 
mint inkább a tanítói fizetésért, annak fokozásáért töri 
magát. 

Ezért nem lehetünk mi protestánsok lelkes hívei az 



államosítás eszméjének. Valódi szabad gondolkozású, nyilt 
lelkű, józan eszű polgárokra van e hazának szüksége; 
ilyeneket pedig ha nem is kizárólag, de leginkább a szabad 
intézményeket és önálló egyéneket kedvelő protestantiz-
mus nevel. 

A nép, illetve elemi iskolák államosításának tehát 
nem lehetünk lelkes hívei. De épen a mondott okoknál 
fogva, vájjon a legfontosabb nevelői alapozást végző kis-
dedóvók állami jellege érintetlenül hagyhatja-e lelkünket? 
Protestáns szempontból kielégíthet-e minket, ha csupán 
állami óvónőkre s gyermekóvó intézetekre bizatik kis-
dedeink nevelése? A tanító szellemének befolyása állandó 
nyomokat hagy a gyermeki lélekben. Az óvónő valójában 
magvető munkája, szelleme érintetlenül hagyja-e az ártatlan 
gyermeki lelket ? A 6—12 éves gyermek nemcsak elfo-
gadja a tanító közléseit, hanem itt-ott gondolkozik is, a 
3—6 éves gyermek lelkének a ténykedése a megérzésben 
nyilvánul. Megérzi, ki szereti igazán, bensőleg; megérzi 
öntudatlanul az óvónő szellemének befolyását. Ha ez a be-
folyás protestáns szellemű, minden mesterkélt módszer nél-
kül is, az igazi szabadelvűség és evangeliumi szabadság 
magvait ejti a fogékony érző gyermeki lélekbe. Ez oly meg-
becsülhetetlen alap, melyre nem építenünk, olyan tőke, 
melynek kamatait kicsinylenünk nem szabad. 

A két testvér protestáns egyház egyesüléséről az 
újabb időben jóformán nap-nap után olvashatunk egy-egy 
figyelemreméltó cikket. Az eredmény mindezek dacára alig 
számbavehető. Hasábok hirdetik, hogy a millennium leg-
méltóbb megünneplése az volna, ha a két protestáns egy-
ház egyesülne. Egyesületben van a hatványozott erő; miért 
nem egyesülünk hát ? Az ezredéves ünnep immár a küszö-
bön van; ha gondolkozunk, be kell látnunk, hogy ily rövid 
idő alatt úgy előkészíteni az egyesülést, hogy annak semmi 
keserű utóíze ne legyen, ideális óhaj, nem realizálható 
eszme. Haladjunk tehát lassan, de biztosan előre. 

Minden jól sikerül, ha biztos alapra van fektetve. 
Kezdjük mi is az egyesülést egy kicsinynek látszó, de tény-
leg nagy horderejű alapokat teremtő munkával: a kisded-
óvással. 

A miniszter legutóbbi jelentésének alapján köztudo-
mású, hogy sem az ev. ref., sem az ág. hitv. ev. egy-
házaknak nincs óvónőképző intézetük. Miért nincs? Nincs 
hozzá talán jogunk? Oh az van. Talán nincs reá szük-
ségünk ? Ha azt hiszszük, nagyon tévedünk. 

Ha a protestáns szellemet ápolni és fejleszteni akar-
juk — fejleszteni, mert a lépésről-lépésre mutatkozó tér-
vesztés nemcsak ápolást, hanem öntudatosabb és inten-
zivebb fejlesztést tesz kötelességünkké — kezdjük a munkát 
a kicsinyeknél; ha biztos alapunk van, bátran építhetünk 
reá, épületünket, az egész valójában nemes protestáns szel-
lemet semmiféle idegen áramlat nem döntheti meg. 

Tegyük meg az első lépést ez egyesülés felé: ezred-
éves fennállásunk örömére alapítsunk egyesült prot. óvónő-
képző intézetet. 

Eperjesen, Simkó Endre. 

T Á R C A . 

A vallások világparlamentjének eredményei. 
Barrows J. H. chicagói lelkésznek, a parlament elnökének 

a meghívott tagokhoz küldött jelentése. 

II. 
A kongresszust az indulás percétől fogva különféle 

alapon sokan támadták, bár az amerikai lapok nagy több-
sége barátja volt a vállalkozásnak, bár a parlament és 
irodalma nagymennyiségű kritikát hallgattatott el. A bigott-
ság és félelem kiáltása és az elítélés hangja több ország-
ban fölhangzott ellene. »Bábel, Bolondok háza, Bódé a 
Hiúság Vásárán*: ilyen nevekkel bélyegezték s kezde-
ményezőit Bálámhoz és Iskariotes Júdáshoz hasonlítgatták. 
Mindez azt mutatja, hogy a vallások parlamentjének még 
igen sok dolga van a világon. 

A túlzó és merev orthodoxiának, mely nem szereti 
a keresztyénség klasszifikálását más vallásokkal szem-
ben, nem kellene elfelejtenie, hogy a keresztyénség is a 
világ egyik vallása, mely a világ meghódításáért verse-
nyez. arra törekszik; s hogy történelmileg tekintve, nem 
volt oly tökéletes, hogy megvesse az összehasonlítást és 
versenyzést. »Gyümölcseikről ismeritek meg őket.* »Soha 
sem fogom elfelejteni, milyen lecke volt nekem«, írja 
Müller Miksa tanár, »hogy Konstantinápolynak a legkisebb, 
legfélreesőbb utcáján sem láttam részeg férfit vagy nőt.« 
Józan emberek belátják, hogy összehasonlítást kell tenni 
s a hittérítők Keleten igen jól tudják, hogy összehason-
lítást provokálni néha igen keserves dolog. Miért hisznek 
néha a buzgó propagandisták oly kevéssé a keresztyén 
igazságokban ? Miért érezzük azt, hogy az emberek nagy 
része nem akarja ezt a dolgot más oldalról is tekinteni 
s hogy Krisztus nemesszivü tanítványai azt tartják, hogy 
a keresztyénség inkább sötétség mint világosság, mióta félni 
látszanak az ilyetén megvilágításától, a mely abból szár-
mazik, ha más vallásokkal összehasonlítják ? És azok, kik 
a parlamentet bibliai versekkel akarták agyonütni, miért 
nem idézik azt a verset, a mely nagyon világos kijelen-
tése a szentírásnak, hogy >Isten nem személyválogató, 
hanem bármely nemzetbelit, ha őt féli és igazságosságot 
cselekszik, befogad kegyelmébe és szeretetébe!* 

Némelyek oly alapon kritizálták a parlamentet, hogy 
keresztyén hivők nem tűrhetik a tévelygést, pedig ezáltal 
a kritika valódi céljától térne el. De mit fogunk csinálni 
a tévelygéssel? Üldözzük? Ha nem vagyunk készek el-
tűrni és meghallgatni azt és megkeresni az igazságot, 
mely a mélyén lehet, kiegészíteni, megkönnyíteni, eltávo-
lítani, akkor nincs igazi helyünk ebben az emberszerető 
században. Visszamehetünk, elfoglalhatjuk helyeinket a 
XVI-ik századbeli protestáns üldözők, vagy Torquemada 
mellett. 

A bírálatok a keresztyén vallás egyedüli jogosult-
ságát sürgetve, felhányják, hogy a parlament keresztyén 
szónokai véka alá rejtették a világosságot. Dr. Dix Morgen 
pl. azt állítja, hogy »a jelenlevő keresztyének megtámad-
ták a Krisztus keresztfáját*. Ez az állítás azonban igen 
kérdéses, ha elolvassuk egy misszionárius, dr. Knax Vil-
mos György véleményét, hogy »a parlament kiválóan 
keresztyén volt, úgy elveiben, szellemében, imáiban, dicsé-
reteiben, áldásaiban, mint uralkodó nyelvezetében, érvei-
ben és hitében«. »A keleti vallások zavaros tömkelegében* 
szól egy tudósítás, »a keresztyén vallás fényesebben tün-
dökölt itt, mint valaha, mint a világ egyetemes, felemelő 
ereje*. Isteni bizonyosságának és erejének tudatában a 



keresztyénség szelíden fogadta a keresztyén vallás bűnei-
nek szánt vágásokat. Az előzékeny közeledés, melyet a 
keresztyén vallás a nem keresztyén képviselők iránt tanú-
sított, nem a gyengeség jele volt, hanem igazsága és 
hatalma tudatának illusztrálása. Jól teszszük, ha vissza-
emlékezünk arra, hogy »a keresztyénség képviselői« oly 
igazságtalanok és kegyetlenek voltak a múltban a régi 
keleti vallások iránt, hogy > bármily nagy udvariasság vagy 
elismerés nem volna elég jóvátevés*. 

Alig van esemény, mely oly nagy és rokonszenves 
érdeklődést keltett volna az összehasonlító vallástudo-
mányban, »ebben a legmagasabb tudományban, melynek 
az emberi elme erejét szentelheti*. E közvetlen szemlélet 
életet és valóságot adott a pogány vallásokról uralkodó 
határozatlan fogalmaknak. E tárgyak tudományos fejtege-
tését a legkevesebbre vonták össze, s a tudósok most 
hálásak, hogy a parlament oly általános érdeklődést kel-
tett fel a tanult emberek részéről. A chicagói napi sajtó, 
mely 17 nap, míg a kongresszus ülései tartottak, naponta 
5—5 oldalt engedett át a parlamentnek, s a többi orszá-
gok vallási sajtója milliókhoz juttatta el az itt elhangzott 
fontos beszédeket. Még maradandóbb irodalmi hatásuk 
volt a tárgyalások több kötetre terjedő naplóinak, melyek 
százezernél több példányban keltek el s melyek nemcsak 
nagy könyvtárakba, tudósok vagy prédikátorok kezébe, 
hanem hat világrész gondolkodó laikus embereinek ottho-
nába is behatoltak. 

A parlamentről sok száz felolvasást tartottak a világ 
minden részeiben. Bonet-Maury G. tanár, ki ügyesen kép-
viselte Chicagóban a francia szabadelvű protestantismust, 
gyakran beszélt Franciaországban a gyűlésről. Hyacinth 
atya ékesszóló hangja többször magasztalta a kongresszus 
magas terveit. D'Alviella Goblet gróf felolvasott róla a 
társadalmi tudományok iskolájában, mely a brüsszeli egye-
temhez van csatolva s Müller Miksa tanár szintén meg-
beszélés tárgyává tette Oxfordban a vallási parlamentet. 
Bostonban, Cook József, hat beszédben hősiesen védte a 
parlamentet az orthodoxia támadásai ellen. Gyakori meg-
vitatás tárgya volt a gyűlés az amerikai kollégiumokban 
és vallásos összejöveteleken. Franciaországban több mint 
húsz szónok beszélt a parlamentről egy vallási kongresz-
szuson. A parlament visszhangjai közt figyelemre méltó a 
nemrég Chicagóban tartott»szabadelvű kongresszuson* kívül 
az az indítvány, hogy egy második parlamentet tartsanak 
Benaresben, mely ügyben Dharmapala már tanácskozott 
e régi és szent város maharadzsájával s az a terv, mely 
szintén készülőben van, hogy a XX. század megnyitásán 
Jeruzsálemben egy világ-vallásparlamentet tartsanak. 

Az első vallási világ-kongresszus egyik első g j ü-
mölcse volt Haskell E. Karolina asszony húszezer dol-
láros adománya, hogy azzal egy tanszéket alapítsanak 
a chicagói egyetemen az összehasonlító vallástudomány 
számára. Ezt követte Haskell asszony egy másik 100 ezer 
dolláros adománya, hogy azzal az egyetem a semi tan-
szak mellett egy keleti műzeumot, abba olvasó szobákat 
gyűjteményeket stb. építsenek. Azután egy elsőrangú angol 
tudós indítványa, hogy egy megbízható és erdekes kézi-
könyvet csináljanak az összehasonlító vallástudományról, 
mely a vasárnapi iskolákban adandó az ifjúságnak. To-
vábbá egy vallásismertető társulat alakult dr. Carus Pál 
elnöklete alatt, hogy folytassa a művet, a világ nagy 
vallásainak rokonszenves és kölcsönös megértését. 

Manapság már ha magasabb értékre akar igényt 
tartani, minden tudománynak összehasonlítónak kell lennie. 
S némely keresztyén tudósok még sem akarják belátni, 
hogy a keresztyénség legerősebb bizonyítékait az össze-
hasonlító vallástudományból szerezhetjük meg, épp úgy, 

mint sokak szerint a csodák összehasonlító története leg-
jobb védelme a bibliai jelenéseknek és kinyilatkoztatások-
nak. Ha a keresztyénség »az egyetlen vallás, mely minden 
viszonyok között megáll*, akkor nagyszerű alkalma van 
úgy a tudományos kollégiumokban, mint a hittérítés me-
zejéti, hogy tényekkel védje magát. Apostolainak rokon-
szenvre és tudásra van szükségök a világ többi vallásaival 
szemben. A parlament bizonyos mértékben megfelelt e 
követelményeknek, s a hol nem tehette, mert kétségkívül, 
néhány keleti vallás nem volt elég híven és pontosan 
bemutatva, legalább további jóindulatú kutatásra ösztö-
nözte az érdekelteket. 

A keletiekre, kik a parlamentben részt vettek, mély 
benyomást tett az a testvériesség és keresztyén szeretet, 
mely őket odahívta, vendégszeretettel fogadta, szabad 
szólást engedett nekik, s a keresztyénség iránti legélesebb 
kritikájukat is szívesen fogadta. Hirai, az ékesszóló budd-
hista tudós, mondá nekem midőn Japánba indult: »Ugy 
megyek vissza, mint keresztyén, a mi alatt azt értem, 
hogy a keresztyénség oly vallás, melynek megtelepítését 
Japánban örömmel látom. Csak ne avatkozzanak a keresz-
tyén hittérítők nemzeti szokásainkba, s hazafias ünne-
peinkbe. Engem elragadott Amerika, s különösen vallási 
türelmessége. Azt hittem, hogy mielőtt bevégzem beszé-
demet, a Japánban honos hamis keresztyénség kritizálását, 
lerántanak az emelvényről. De lelkesedéssel fogadtak*. 

Gandhi, a keresztyén hittérítés bírálója azt mondá: 
»az amerikai kereszíyénséget szeretem, az valamivel jobb, 
mint az, a mit Indiában rendesen látunk«. A shintoismus 
főpapja, Shibata R. s a buddhista püspök Ashitsu Zitzusen 
hálás lelkesedéssel írnak amerikai fogadta' ásukról. A nem-
zetközi barátság, mit az 1893-iki kongresszus kötött, ér-
dekes adalék a nemzetközi békéhez, míg a felekezetközi 
jóakarat kézzelfogható segítsége az összehasonlító vallás-
tudománynak. 

A keleti vallásokról elterjedt némely előítéletet mó-
dosítva, a parlament új és humánus érdeklődést kelt. fel 
a külföldi missziók iránt, midőn a pogány vallásalakokat 
millió elme előtt igazabbá és határozottabbá tette, s midőn 
megmutatta a keresztyéneknek, hogy ezek a hitek nem 
épen haldoklók, habár kevés életadó befolyást gyakorolnak 
hozzátartozóikra; midőn a keresztyén világ elé helyezte 
azt a roppant feladatot, mely reá várakozik; midőn meg-
tanított arra, hogy a jövőben több értelemmel és nagyobb 
rokonszenvvel szélesebb körű és gyorsabb hódítást kellene 
tenni a nem-keresztvén népek között. A parlament hatása 
érezhető volt már azon a nagyszerű misszionárius kon-
gresszuson, mely a parlamentet követte, s melyen a val-
lási türelmességnek és jóindulatnak új hangját lehetett, 
észrevenni. A keresztyénségnek ma arra van szüksége, 
hogy meggondolja és szivére vegye azokat az igazságokat, 
melyeket Candlin lelkész a parlamentben tartott nagy be-
szédében mondott, hogy t. i. a keresztyénség terjesztésében 
nemcsak a keresztyén eszme szigorú egységét kell szem 
előtt tartanunk, hanem a más vallásokhoz való rokon-
szenves közeledését is; hogy eszébe vegye azt a nagy 
igazságot, melyet Jowett tanár a parlamentben ekként 
fejezett ki: »A keresztyénség dicsősége nem abban áll, 
hogy minden más vallástól a lehető legnagyobb mérték-
ben különbözik, hanem abban, hogy a többieknek tökélyre 
jutása és megvalósulása*. Miként a judaizmus és a ke-
resztyénség ki van egyeztetve a Héberekhez írott levél-
ben, így a buddhizmus és a keresztyénség, a hinduizmus 
és a keresztyénség, a confucianizmus és a keresztyénség, 
az izlam és a keresztyénség még kibékítésre vár olyan 
magasabb elmék által, kik megmutassák Indiának, Chiná-
nak, Japánnak és Arábiának, hogy Jézus Krisztusban 



mindaz, a mi ezekben a vallásokban jó és igaz, különös 
kinyilatkoztatás által tökéletesebben megvalósult és meg-
testesült. 

A misszió egyetlen egy intelligens barátjának a hitét 
sem rendítették meg azok a történetek — sokszor mese-
szerű elbeszélések — melyeket két-három hindu kikül-
dött a parlamentben elmesélt. Vivekananda és Gandhu 
képviselők az indiai keresztyénség ellen beszéltek és irtak 
s hálásnak kell lennünk irántok, mivel alaptalan kritiká-
jukat Hume és Powers misszionáriusok a tények egész 
halmazával rögtön halomra döntötték. Vivekananda fel-
szólalása a helyett, hogy a keresztyén hittérítés hitelét 
csökkentette volna, azt eredményezte, hogy misszionáriu-
saink megújult érdeklődéssel és erővel kutatják jelenlegi 
vallási állapotát azon népnek, melyet ő annyira magasz-
talt. Abból pedig csak előny származhatik, ha a hittérítés 
kérdését minden oldalról szellőztetjük. A századnak, egész-
ben véve egy eseménye sem nevezetesebb, mint a keresz-
tyén hitterjesztés fellendülése Amerikában és Európában, 
hol most már jóformán minden ker. nép komolyan veszi 
a Mester parancsát: Prédikáljátok az evangéliumot széles 
e világon. A hittérítések nagyszerű emlékeiben oly hős 
tettek tündökölnek, melyeket semmi kritika sem homá-
lyosíthat el. Csak hadd mondják meg Mozoomdar és má-
sok a keresztyén világnak, hogy a külmisszió módszer-
beli hibái hogyan javíthatók meg. Csak hadd sürgessenek 
Candlin és Hume urak tapintatosabb szellemet és modort 
a keresztyénség propagandája körül; csak tegyék az össze-
hasonlító vallástudományt kötelező tantárgy gyá mindazok-
nak, a kik hittérítői pályára lépnek. Az eredmény csak 
jó lehet. Mint a »Churchman« mondja, »nehéz az em-
bert megtéríteni, ha nem érti tisztán, mi az, a miből 
megtérnie kell. Világosság, tudás, rokonszenv szükséges 
minden térítési munkához, ily dolgokra pedig bőséges al-
kalom kínálkozik az oly tanulságos összejövetelből, mint a 
vallások parlamentje^ Lehet, hogy a keresztyénségnek 
kissé keletiessé kell lennie, mielőtt a Kelet műveltebb el-
méi általánosan elfogadnák. 

Angolból Maszák Viola. 

B E L F Ö L D . 

Mozzanatok a budapest-pesti ref. egyház 
életéből az 1894-ik év folytán. 

Az egyháztanács hivatalos jelentése alapján. 

Valamint az egyháztanács legelső sorban a vallás-
erkölcsi érzületnek fejlesztését, nemesítését, az egyházunk 
iránti meleg érdeklődésnek, törbetlen ragaszkodásnak ápo-
lását, erősítését tekinti feladatául: úgy egyházunk más 
tagjai is, kik e sorokat olvassák, legelőször is azon kér-
désre óhajtanának feleletet nyerni, hogy a mai hitetlennek, 
vallástalannak kikiáltott korban, a mi budapesti reform, 
anyaegyházunk tagjai között az apáktól örökölt vallásos 
érzés és egyháziasság emelkedő félben van-e, avagy 
hanyatlóban ? 

Egy ily nagy város tömkelegében ki tudna e tárgy-
ról tiszta képet festeni ? A nagy mozaik-képnek csak egyes 
kis darabjait mutathatjuk fel; de e darabocskák is meg-
nyugtatólag hatnak a vallásosság iránt érdeklődő lelkekre; 
ezek is a felől teendenek tanúságot, hogy ha bár a fővárosi 
élet zavaros árja híveink közül többet-kevesebbet el-
sodor magával, de azért, mint Izraelben, a legnagyobb 
romlottság közepette is maradtak hét ezeren, kik nem 

hajtották meg térdeiket a bálvány előtt, úgy egyházunk-
ban is vannak még mondhatjuk ezerek és ezerek, kik az 
újabb idők divatos bálványai előtt nem tömjéneznek, hanem 
az evangéliumok forrásaiból fakadó vallásosság Veszta 
tüzét, melyet még hitbuzgó apák és anyák gyújtottak fel, 
híven ápolják leikeikben. Erre mutat legalább azon körül-
mény, hogy a mely helyeken rendes istentiszteletek, avagy 
vallásos összejövetelek tartatnak, gyakrabban kell az illető 
helyiségek szűk volta, mint a résztvevők csekély száma 
miatt panaszkodnunk, nem is szólva a főbb ünnepekről, a 
melyeken két-három annyi helyiségre is szükség volna. 
Pedig — mint már mult évi jelentésünkben is elmondok 
— ma már^ a fővárosnak több pontján hirdettetik hit-
elveink szerint az evangelium. Jelesen Kálvin-téri templo-
munkban a rendes vasárnapi két istentiszteleten kívül 
minden második vasárnap külön istentisztelet van a közép-
iskolai tanulók, ismét külön a helyőrségi reform, katonák 
számára. Budán, Zuglóban, Kőbányán minden vasárnap, 
Kispesten minden harmadik vasárnap rendes istentisztele-
tek — annak idején úrvacsoraosztással egybekötötten — 
tartatnak; ezenkívül az év első hónapjaiban minden máso-
dik vasárnap este gimnáziumi épületünk nagy termében 
a budapesti ref. munkás, iparos osztály számára, az úgy-
nevezett közművelődési egyletnek énekkel egybekötött val-
lás-erkölcsi irányú felolvasások tartatnak, az Erzsébet-
kőrúton bérelt házban, a hold-utcai skót iskolában a téli 
időszakban vasárnaponként esteli istentiszteletek, Budán 
a várban, a h.-lelkészi lakáson csütörtökön esténként val-
lásos estélyek tartattak. 

Tudjuk, hogy az ily vallásos összejöveteleknek meg 
van áldásos hatásuk, de a vallásos életnek valódi köz-
pontjai mégis a templomok. Ezért az egyháztanácsnak, 
sőt általában a vallás érdekeit leikükön viselő egyház-
tagoknak főtörekvésük oda irányul, hogy a város különböző 
részein rendes templomok, imaházak emeltessenek. A 
Zuglóban már készen áll és nov. 11-én föl is avattatott 
a toronynyal ellátott csinos imaház és segédlelkészi lakás. 
Budán a Fazekas-téren hasonlóképen megindult az épít-
kezés, az elmúlt évben az egész templom elkészült és tető 
alá került, csak a főtorony áll még befejezetlenül, de a 
folyó 1895-dik év nyarán bizton remélhetőleg befejezte-
tik, a főváros díszes épületei között is számot tevő Ízléses 
templom-egyház, csak belső berendezéséhez kell még 
nagyobb összeget előteremteni. Kőbányán és Kispesten is 
van már templomtelkünk, némi templomépítési összegünk 
s az előbbi helyen legfeljebb harmadfél év alatt hozzá 
kell kezdeni az építéshez. 

Az egyházunkban már előbb létesített vallásos és 
jótékonysági egyletek állanak fenn, minők a »Református 
ifjúsági egylet«, »Református közművelődési és temetke-
zési egylet«, »Lorántffy Zsuzsánna-egylet«, »Budai refor-
mátus nőegylet«, a »Nagypénteki társaság*, melyet a budai 
oldalon lakó hitrokonok az elhagyatott gyermekek meg-
mentése, vagyis egy men- és árvaház létesítése céljából 
alapítottak, s e célra már egy telket is szereztek. 

A felekezetünkhöz tartozó növendékek vallásos okta-
tásáról az egyháztanács lehetőleg gondoskodott s a vállás-
tanárok számát ismét szaporította úgy, hogy ez évben már 
a gimnáziumban működő vallástanárral, Kőbányán, a Zugló-
ban lelkészi teendőket is teljesítő segédlelkészekkel együtt 
tíz vallástanár és egy segéd hitoktató foglalkozik a székes 
főváros bel- és külterületén levő elemi, polgári és közép-
iskolákba járó református vallású növendékek és ifjak 
vallásos oktatásával, kiknek vezetése alatt hetenként 212 
órán 63 iskolába járó 2785 növendék és pedig 2266 nép-
iskolai, 732 középiskolai növendék részesült vallásos ok-
tatásban. 



A konfirmációi oktatást a központban, szokás szerint, 
az egyik rendes lelkész — évenként felváltva — végezte. 
Budán. Kőbányán s a Zuglóban pedig az ottani s.-lelkészek. 
Az 1894-ik évben konfirmáltatott 102 fiú, 112 leány, 
összesen 214. 

Gimnáziumok növendékeinek száma közelebb is jelen-
tékenyen emelkedett. Az 1894/5-ik iskolai évben a lét-
szám 565; közülök 235 református, 32 ágostai hitvallású, 
két unitárius, 145 római katholikus, két görög katholikus, 
hat görög nem egyesült, 126 Mózes vallású. E szaporodás 
folytán a jelen iskolai évben a IV. párhuzamos osztályt 
is fel kellett állítani. A rendnek és fegyelemnek helyesebb 
vezetése céljából a tanügyi bizottság helyébe egy igazgató-
tanács szervezietett. A tanári javadalmazás emelésére való 
tekintetből az egyháztanács készséggel ajánlotta meg azon 
összeget, mely a nmélt. vallás- és közokt. miniszter úr 
által tervezett tanári nyugdíjintézetbe való beléphetés cél-
jából tanáraink után fizetendő lesz. Gimnáziumunkat ez 
évben is dr. Erődy Béla, mint a kormány képviselője 
meglátogatta, az itt látottak és tapasztaltak felől nagy 
megelégedéssel s elismeréssel nyilatkozott és a mi hiányok 
a tanszer-múzeumok berendezése körül mutatkoztak, azok-
nak megszüntetésére vagy legalább kevesbítésére is az egy-
háztanács megtette, a mi anyagi erejétől tellett. 

A népmozgalmi adatok az 1894-ik évben ezek vol-
tak: Született fiú 806, leány 650, összesen 1456, meghalt 
939, áttért hozzánk 159, kitért tőlünk 41, izraelita keresz-
teltetett 21, házasságra lépett 542 pár, konfirmáltatott 
102 fiú, 112 leány, összesen 214. 

Egyházunk pénztára, valamint egyházi, iskolai jóté-
konysági alapítványaink pontosan, lelkiismeretesen kezel-
tettek, ez utóbbiak jövedelmei a kitűzött célokra fordít-
tattak, a jogi természetű ügyek a megszokott pontossággal 
vitettek. 

Veszteségei voltak egyháztanácsunknak a lefolyt év-
ben is. Kada Mihályt és Tüdős Józsefet ragadta ki a halál, 
kik helyett a póttagok közül Hegedűs Károly és Török 
Árpád urak hivattak be. 

Nevezetes változáson ment keresztül egyházi tanács-
testületünk, a mennyiben a zsinati törvények rendelkezése 
szerint a megnövekedett lélekszámnak megfelelőleg 16 
taggal szaporíttatott. Ezenkívül ugyancsak a zsinat ren-
delete szerint 152 tagból álló egyházgazdasági tanács állít-
tatott fel. 

A székesfehérvári állítólagos riadó. 
A dunántúli reformátusok a mult héten Székesfehér-

várit egyházkerületi gyűlést tartottak, mely alkalommal 
rendes szokás szerint társas ebédre gyűltek össze a gyűlés 
tagjai. Ott voltak Papp Gábor püspök s az egyházmegyék 
esperesei, tanácsbirái és lelkészi képviselői, ott Tisza 
Kálmán főgondnok s az egyházmegyék gondnokai, tanács-
birái és képviselői, köztük néhány országos hírű férfiú, 
mint Darányi Ignác, Eötvös Károly stb. A fehér asztalnál 
»inter pocula* a királyi pár, a püspök, a főgondnok s 
más notabilitások felköszöntése után előbb Eötvös Károly, 
majd Tisza Kálmán tett figyelemreméltó nyilatkozatot. 

Eötvös Károly nem osztja azt a nézetet, hogy a 
reformátusoknak legfőbb szerencséjük az, hogy mind ma-
gyarok, mert volnának csak bocskoros tótok, mennyi gróf 
járna utánuk, tartoznának csak a nemzetiségekhez, három-
négy ország tollas és tollatlan állata ragadná őket magá-
hoz. Tehát a reformátusoknak nem a magyarságát tartja 
szerencsének, mert helyzetük nyomorúságos, hanem a 
bennök rejlő ős erőt. mely a felekezetiséget együtt ápolta 

a hazafisággal s ezzel mindennek ellenállt. Ma még csak 
az eszmék harca folyik, de a számításból való fanatizmus 
még véres harcokat is okozhat. Azokat a lelkészeket élteti, 
kik érvelés és fontolgatás nélkül, belső inspirációból ver-
senyeztek azokkal, kik, bár idegenek ebben a hazában, de 
fejedelmi jólétben élnek. 

Tisza Kálmán nem ért egyet Eötvös Károlylyal főleg 
két dologban. »Én ugyanis azt állítom, hogy igenis szerencse 
ránk nézve, hogy mi ev. reformátusok mondhatni, mind 
magyarok vagyunk. Szerencsének tartom ezt azért, először, 
mert mi, ha egyházunkat szolgáljuk; mindig egyúttal hazán-
kat és nemzetünket is szolgáljuk és mikor hazánkat szol-
gáljuk, egyúttal egyházunkat is szolgáljuk, de szerencsének 
tartom azért is, mert egy oly nemzetnek tagjai vagyunk, 
melynek minden fiában felekezeti különbség nélkül meg 
van a szabadságszeretet. Ennek köszönjük — nézzünk 
csak vissza egészen a Bocskav idejéig — hogy ha vallási 
szabadságért, felekezetünk jogaiért küzdöttünk, azt sikerrel 
tehettük, mert együtt voltak velünk nemzetünk más fele-
kezetű szabadságszerető fiai is«. 

»Nem értek továbbá egyet abban, hogy lelkészeink 
érdeme az volna, hogy nem okoskodnak, de elzárkóznak 
minden okoskodás elől, ragaszkodnak egyházukhoz, hit-
elveikhez. Én az érdemet abban látom ellenkezőleg, hogy 
meghallgatva minden okoskodást, megvizsgálják annak 
értékét s látva, hogy mellettük az igazság, a mellett ér-
vényesítik teljes szellemi erejüket.* 

»Abban azonban egyetértek Eötvössel, hogy azon 
idők. midőn az erőszaktól kellett félnünk, elmultak, de 
van azért veszély ma is, s ez a csendesen, lassan mű-
ködő hízelgés, csábítás veszélye, ez ellen védekezzünk« 
— tehát ne támadjunk — »mind világiak és egyháziak 
egyaránt, mert az ily veszély hamarább okozhat bajt 
mindennél, épen úgy, mint az erős tölgyet legkönnyebben 
a gyökerén rágódó féreg dönti meg. Lelkészeink pedig ne 
elégedjenek meg azzal, hogy a szószékből hirdetik az igét, 
de hassanak be a családokba, természetesen csak azokba, 
melyek hozzájuk tartoznak, neveljék ott a buzgóságot és 
hithűséget, mindannyian pedig mi magyarok, tanuljuk meg 
azt a román mondást: »ne búsulj, de tegyél«. 

Egyházunk e két oszlopos tagjának bár aktuális, 
de egészen tárgyilagos és a viszonyok által indokolt egy-
házpolitikai nyilatkozatát a klerikális irányú napi sajtó 
(»Hazánk«, >Magyarország*, »Nemzeti Újság«) hosszú 
cikkekben taglalta s elnevezte »felekezeti riadó«-nak. fele-
kezeti türelmetlenségnek, egyházpolitikai hadüzenetnek stb., 
a képviselőházban pedig gróf Batthyány Tivadar külön 
szóba hozta, a mire Tisza a ház nagy többségének zúgó 
helyeslése között ismételte meg székesfehérvári nyilatko-
zatát az általunk fentebb szószerint közölt szövegben. 

Csudálatos egy világban élünk. Róma magyarországi 
főpapjai, fizetett sajtója, klerikális főurai és »katholikus« (?) 
nagygyűlései tehetnek bármily éles, bármily türelmetlen 
nyilatkozatokat, elfogadhatnak bármily merev felekezeti 
rezoluciókat, egész odáig, hogy az országgyűlési, megyei 
vagy községi választásoknál csak igazhitű katholikus em-
ber választható: ez mind csak a »pax« érdekében, a fel-
zavart vallási béke helyreállítása végett történik. Ezen a 
világért sem ütköznek meg fent említett napilapjaink. De 
ha egy kálvinista államférfiú egyházi gyűlésben egyházi 
összetartásra, hitbuzgóságra és hithűségre buzdítja hitfe-
leit: arra mindjárt rákiáltják, hogy »felekezeti riadó«-t fuj, 
»egyházpolitikai hadüzenet«-et csinál, s »véres csatákat* 
jósolgat. Valóban difficile est satyiam non scribere! 

Mi azt hiszszük, hogy az ily pártpolitikai heccelések 
és gvanusítgatások. melyek az egyházpolitikai izgalmak 
óta bizonyos politikai köröknek jóformán állandó foglal-



kozásuk, teljességgel nem alkalmasak sem arra, hogy az 
illető párttaktikusok politikai hitelét emeljék, sem arra, 
hogy a protestáns köröket az ő elveiktől eltántorítsák. 
Crescit suh pondere palma. Minél többet szidnak és rá-
galmaznak bennünket a nyílt és titkos klerikális urak, 
annál kevesebb hitelt ad szavuknak az elfogulatlan köz-
vélemény, s annál nagyobb összetartásra és annál kitar-
tóbb munkára érezzük magunkat ösztönözve és kötelezve 
mi, kiket sárral dobálnak és méltatlanul rágalmaznak. 

Oszlopos egyházi férfiaink pedig, lelkészek úgy mint 
világiak, csak folytassák, sőt tegyék általánossá azt a jó 
szokást, hogy egyházi ügyeinket-bajaínkat szellőztessék, 
tegyék bizalmas eszmecsere tárgyává minden egyházke-
rületi és egyházmegyei gyűlés alkalmával. Tegyenek ne 
csak a gyűlés közben és fehér asztalnál eszméitető, irányzó, 
tájékoztató nyilatkozatokat, hanem tartsanak minden egy-
házmegyei és egyházkerületi gyűlés előtt rendszeres egy-
házi értekezleteket, melyeken a folyton szaporodó teendők 
felől hallassák rendszeresen és ne csupán ötletszerűleg 
a magok eszméitető és irányzó szavaikat és tanácsaikat, 
így és ekkor formálódik ki a napjainkban annyira szük-
séges erőteljes és egészséges egyházi közvélemény, az 
egyházat szolgáló egyéneket lelkesítő és öntudatos mun-
kára serkentő egyházi közszellem. 

Se. F. 

Jókai Mór hitvallása. 
Jókai Mórhoz, mint a »Nemzet* április 27-iki szá-

mában olvassuk, a napokban következő tartalmú levél 
rékezett: 
L. J. Chr. Baranya-Vaszar, 1895. IV/23. 
N. e. S. A. 

Igen tisztelt uram! 
Valami benső sugallat azt mondja, hogy írjak, 

s én írok. A kísérletet megteszem, a siker Istené. És 
miért ne engednék e sugallatnak. Térjen át a katho-
likus hitre. 

Ugv-e? Furcsa dolog, »a lőcsei fehér asszony* 
írójának, az őszülő költőnek még miséről beszélni. A 
hogy veszszük. Omnia munda mundis. — Az »Egy az 
Isten* írója, a mit eddig kutatni látszott, miért ne le-
hetne az előtte igazán világos, katholikus fényben. 

No persze vitázni nem kell. In essentialibus unitas. 
S utóvégre a »Várnai csata« írójával egy zászló alatt 
küzdeni az emberiség javáért, magában véve elég argu-
mentum. 

S a ki eddig annyi babért nyert már, miért ne 
várhatna reá egy újabb, előtte eddig fel nem tárt. csak 
tán sejtett birodalom kincses hazának > Glória* fénye 
*Appropinquate Deo et appropinquabit vobis*. 

S vájjon ki ne bámulná, vagy ugyan ki akadá-
lyozhatná az üstökös ragyogó pályáját? Mentől jobban 
közeledik hozzánk, antul ragyogóbb a fénye s antul in-
kább csodáljuk. 

Őszinte tisztelettel 
Szabó Gyula, 

gyakornok. 
Ha kedve tartja legalább ennyit írjon: »Levelét 

megkaptam*. 
A mire Jókai Mór ezt válaszolta: 

Tisztelt uram! 
Nyitott ajtón méltóztatik zörgetni. Az én hitval-

lásom ugyanaz, a mi a római és a görög katholikusoké 
s abban ez áll: hiszek egy közönséges keresztyén anya-

szentegyházat.: (latin Credóban) »Credo in unam eccle-
siam catholicam*. A »katholikus* jelző semmi egyebet 
nem jelent, mint azt, hogy »közönséges«, a mint hogy 
Krisztus és az apostolok a keresztyén (a mi így van 
írva magyarul: quoniam derivatur non a »Cruce* — 
kereszt, sed a »Christiana«) tehát a keresztyén vallást, 
felséges és szent alapítói minden nemzet, minden ország, 
minden népfaj számára alkották meg, közönségesen. Ezért 
is a protestánsok szónokai és írói mindenha tiltakoztak 
az >akatholikus« elnevezés ellen. Mi jövendő hazánkat 
ugyanott keressük, a hol minden keresztyének: az égben, 
ugyanazon Szent-Háromság fényében, ugyanazon szen-
teknek boldogságában; de ha földi hazák között kell 
választani, azt nem keressük sem Rómában, sem Görög-
országban, hanem itthon Magyarországon. 

Dicsértessék — és követtessék — a Jézus Krisztus. 
Jókai Mór. 

R É G I S É G E K . 
Az evang. protestánsok 1821. körüli 

állapotja.* 
Második szakasz. Az evangélikusok instantiája, 

jegyzésekkel. 

»A megújított vallási törvény az 1791-iki XXVI. 
articulusban mihelyt megerősíttetett, a klérus egy része 
világi kísérőivel együtt protestált az ellen. Kérdés: honnan 
vette a szabadságot a király és az ország statusai által 
megállított és bevett törvény ellen való protestatióra ? — 
A ki ezt cselekszi nem kél-e ki a status {állam) ellen ? 
A törvényhozás ideje alatt szabad ez ellen voksolni; de 
mihelyt a király és az ország megerősítette, büntetést ér-
demlő vétkes engedetlenség ellene (a törvény ellen) pro-
testálni*. 

És a klérus bízva abban, hogy hatalmasabb az or-
szág többi statusinál, megmerte ezt cselekedni; sőt a 
dicasteriumok felett való hatalmánál és befolyásánál fogva 
kivitte, hogy a királyi engedélylyel összehívott és kathol. 
vall. királyi biztos jelenlétében hozott zsinati végzéseket 
illetőleg, az esztergomi érseket kelle meghallgatni! 30 esz-

* Ehhez a közleményhez Révész K. munkatársunktól a követ-
kező megjegyzést kaptuk : Berzeviczy Gergely életét lásd 1. Balogh 
Ferenc: A magyar prot. egyháztörténet irodalma (Debrecen, 1879.) 
50. lap. 2. Uj Magyar Athenás (Budapest, 1877.) 493. lap. 3. Szinnyei 
József Magyar írók stb. I. k. 983 1. 4• Pallas Nagy Lexikona H. k. 
187. lap. Azon munkája, melynek kivonatos ismertetését H. K. K. 
a mult számban a kezébe akadt kéziratos magyar fordítástól meg-
kezdte. eredetileg nemeiül jelent meg és pedig 1803-ban Göttingá-
ban névtelenül, azután névvel ily cím alatt: »Nachrichten über den 
jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn, von Gregor von 
Berzeviczy, Leipzig, 1822. in Gomission der Kummer'schen Buch-
handlung«. 8-adrét, címlevél és 1—205 lap. Második kiadása ugyan-
csak német nyelven, mint a »Beitrage zur Geschichte des Protes-
tantismus* című sorozat második (és utolsó) füzete jelent meg: 
^Nachrichten über den Zustand der Evangelischen in Ungarn von 
G. v. B. Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Ottó Wigand 1860*. 
8-adrét, 138 lap. Kéziratos magyar fordítása is megvan könyvtáram-
ban, fordította Lukáts István, szoboszlai prédikátor, leírta (igen 
szépen és tisztán) Józsa János prédikátor Tisza-Roffon 1828. júl. 29. 
napjain, (8-adrét, 170 lap.) Az a fordítás, melyet H. K. K. ismertet, 
— úgy látom — nem a Lukátsé, mert ez utóbbinak legelső sorai 
így hangzanak : »Első szakasz, Históriai előterjesztés. Az emberi 
nemzet sokféle vallásbeli systemiai között, milyenek a Fóhi, Bráma, 
Fetisch, Confutius, Láma, Zoroaster, Odin, Moses, Muhammed Sys-
temái, a keresztyén vallás nemcsak a hitelt, de a vizsgálódást is 
leginkább megérdemli*. Révész Kálmán. 



tendőtől fogva várják (1820-ban kelt t. i. ez az írás) a 
felség elhatározását e zsinati végzéseket illetőleg. 

A klérus előterjesztésére a helytartótanács 1792. 
szept. 25-én, 21,098. sz. a. egy olyan intézvényt adott 
ki, mely az 1790/91: XXVI. törvénycikket egészen elfer-
dítette. A törvény békességre és keresztyén szeretetre 
céloz; az intimatumban pedig fiscalis kereset, tömlöcözés 
s több efféle van a törvényesség és a kegyesség lárvája alatt. 

Midőn a protestánsok ez intimaturn ellen ő felsége 
előtt panaszt emeltek, a Jcirály kijelenté, hogy arról mit 
sem tucl, azt megfogja változtatni. A dicasteriumoknál 
még is keresztülvitte a klérus, hogy az új indimatumot, 
oly homályosan szerkesztették, hogy tulajdonkép semmi 
sem lett visszahúzva. A vármegyék is repraesentáltak a 
protestánsok mellett; ezek pedig újabb folyamodványnyal 
járultak a király elé; de sorsuk még rosszabbá lett. 

A sérelmek napról-napra halmozódván, 1799. július 
17-én a protestánsok újabb folyamodványnyal járultak 
ismét a király elé; de sorsuk hova-tovább keservesebbé lett. 

Itt újra fölveti e memorandum írója: mi lehet az 
oka annak, hogy az orsz. törvények és békekötések által 
védett magyar protestánsoknak rosszabb sorsuk van, mint 
az osztrák protestánsoknak, kiket alkotmány nem védelmez? 

Ennek okát a következőkben találja: 
1. »A magyar klérus nagyobbára kiváltképen into-

leráns és nincsen megvilágosodva (tisztelet a kivételeknek). 
2. A constituciónál fogva nagy gazdagsággal bírván, 

az igazgatásban nagy befolyása van. Vágynák olyan püs-
pökségek, melyeknek esztendei jövedelmi 500 ezer magyar 
forint (1820-ban), plébániák, melyeknek 8 — 10 ezer frt 
konvenció pénzben*. 

»Ha megfontoljuk már a vallásoeli vakbuzgóságot, 
ilyen eszközökkel felkészülve s e mellett az orsz. dieas-
teriumok és vármegyék gyűlésében való első üléshelyet, 
elsÖ voksot, azon nagy kaszszát, mely a familiai költségre, 
(t. i. családfentartásra) m m fordíttatik, melynek nincsen 
egyéb interesseje a maga statusáért, azaz a protestánsok 
gyülölésén és üldözésén kívül, kikkel 300 esztendő óta 
viaskodnak, a nélkül, hogy végkép elnyomhatnák; ha meg-
gondoljuk a klérus számtalan assecláit, az elszegényedett 
és hasonló gondolkozású nemeseket: könnyen megmagyaráz-
hatjuk a fentebbi tüneményt« (Magyarországon a protes-
tánsok elnyomatását). 

Áttér aztán »a magyarországi religionaris persecutió-
ban igen-igen szembetűnő transitusra«. A brutális eljárásra, 
melyben az érsek ép olyan embertelen, mint utolsó hajdúja; 
a gyermekek elragadására; a proselita fogdosásra; lélek-
vásárlásra; az 1798-iki királyi rendeletre, mely investigál-
tatni parancsolja azt, minémű okokból térnek át a róm. 
kath. religióról az evangelikus religióra? Említi, hogy némely 
vármegyék erre röviden feleltek, melyek jó lélek által 
vezéreltettek. Más vármegyékben versengések támadtak e 
miatt és intoleráns feleletet adtak. Szepes vármegyében 
felszámlálták az 1791. óta áttérteket és míg a r. kath. 
vallásra térítettek száma 161-et tett, addig az evangelikus 
vallásra térteké 15 lehetett, vagyis »ennyi maradhatott 
meg az evangelikus vallásukban háborgat.ottak között, 
minthogy több törzsökös evangélikusokra tett volt célt a 
római kath. egyház.« 

Ezután közli szórói-szóra »a magyarországi, augs-
burgi és helvetziai vallástételt követők* részerői 1819. 
január 5-én, Bécsben a királynak benyújtott felség-folya-
modványt, melyre az 1816. február 7-én 5710. szám alatt 
két római katb. püspökséghez küldött intézvény és 1817. 
október 21-én 30,979. sz. a. a két evangelikus egyház 
szuperintendenseihez is megküldött intézvény adott okot 

a kath. anyaegyházból való elszakadás megakadályozása 
tárgyában. 

Három íven van elsorolva e folyamodványban mindaz 
a sérelem, a mit a protestánsokon elkövetett a klérus és 
a neki engedelmeskedő megyei hatalom. Nem egy ember 
szenvedett botoztatást, korbácsütést, börtönt, éhséget, kín-
zatást protestáns vallásáért, nem egy gyermek halt el a 
szülei keblekről letépő vad hajdúk durva bántalmazása 
miatt stb., de hát a klérus akkor is nagyon tiszteletben 
tartotta a lelkiismereti meggyőződés szabadságát és a szü-
lék természetes jogát persze a maga módja szerint! 

Nyomban követi ezt egy másik felség-folyamodvány, 
melyet 1820. június 20. írtak Lőcsén, a tiszamelléki ág. 
hitv. evangélikusok, melyben a rosnyai püspök gróf Eszter-
házv és egy szepesi kanonok által okozott és egyéb sé-
relmeiket panaszolják. 

E két felség-folyamodvány után jőnek ezen ».Jegyzé-
sek* (mintegy illusztratio gyanánt a két folyamodványnak): 

1. Magyarország lakóinak harmadrésze — mintegy 
3 millió lélek — protestáns és mind a mellett ezekre nincs 
tekintet. A király és az udvar türelmes; de türelmetlen 
a klérus és a dicasteriumok. Az 1720/91: XXVI. t.-cikket 
resolutiok és intimatumokkal forgatják ki érvényéből. A 
protestánsok e miatti panaszait ugyanazon klérushoz és 
dicasteriumokhoz küldik le, a melyek épen a panaszokra 
okot adtak: hogyan lennének orvosolva a protestánsok 
sérelmei ?! Valóságos üldözést folytatnak a klérus és a 
dicasteriumok. Avagy nem üldözés-e a gyermekek elraga-
dozása, a templomok elvétele, a sz.-szákramentomokkal 
élés megtiltása ? Egy generális inspektor kinevezése iránti 
projectum, azon ürügy alatt, hogy keresik az erre legal-
kalmasabb egyént, elhalasztatott; az 1819-ben a király 
elé terjesztett felség-folyamodvány még nagyobb haragra 
lobbantotta a klérust és a dicasteriumokal. A háború 
megszűntével remélték a protestánsok sorsuk teljes jóra 
fordulását; de csalódtak : mert még rosszabbra fordult álla-
potuk. 1820. szeptemberben újra a király elé járultak 
tehát s ezúttal 3 panaszszal, ú. m. a) külföldi univerzitá-
soktól való eltiltás, b) az 179'1-UH zsinati végzések meg-
erősítésének halasztgatása és c) azon erőszak, melyet a 
magyar protestáns mártírok szenvednek. A király e pana-
szokkal elébe járuló deputatiót igen kegyelmesen fogadta. 

2. A klérus türelmetlensége és üldözésének bizo-
nyítására két tényt ad elő. 

Felemlíti először, hogy a protestantismus ellen fel-
állított új püspökségek közt a rozsnyai első püspök Andrássv 
oly engedetlenül viselte magát a királyi parancsolatokkal 
szemben, hogy hivatalától meg kellett fosztani. A máso-
dikat, gróf Eszterházy Lászlót emberszerető embernek tar-
tották, míg a Gömör vármegyében Szent-Királyon, Petrik 
György r. kath. földesúr által, jobbágyainak valláskülönb-
ség nélküli használatra adott temetőbe meg nem tiltotta 
a protestánsok eltemetését. »A protestánsok nem idvezül-
hetnek — írá a rozsnyai püspök — mert őket Krisztus 
megátkozta; nem kell velők ördögi módra politizálni, 
hanem meg kell őket téríteni; mert ha a protestantismus-
ban meghalnának, elkárhoznak.« Hiába írt neki a földesúr, 
hiába mutogatta neki 1819. július 8-án Gömör vármegye 
(melyhez Petrik folyamodott) a szentírásból és a hazai 
törvényekből, hogy a protestáns vallás bevett vallás és 
azt békekötések és királyi eskü védik: a püspök hajt-
hatatlan maradt. Gömör vármegye meghunyászkodott s a 
püspök egy dicasteriális intimatumot eszközölvén ki, a 
temetőt el kellett szakítani. 

A másik Udvánszky szepesi kanonok esete, ki a 
szepesi szemináriumban »Luther bolondoskodó tévelygése« 
ellen nyilvánosan tanított. . . . Hát olyan bolondoskodó 



tévelygés bíz ez, hogy az egyszerű barát szavára, fél 
Európa azonnal ott hagyta a pápát. 

3. Azon az úton, a melyen a klérus elindult, nagyon 
hamar célt ér a klérus a protestánsok ellen. Az üldöző 
titkos társaság — mondja kéziratunk — igen jól érti mes-
terségét a kath. religiora való erőltetésben. A dicasterialis 
rendeletek alapján, jussát a nagyatyák cs nagyanyák 
vallására alapítja. Ily ürügy alatt minden protestánst a 
katholikus templomba hajtathata hajdúk által. Védik 
ugyan a protestánsokat az országos törvények s a bécsi 
és linci békekötések; de hát ezek ellen a kath. klérus 
protestált és így azok előtte érvénytelenek: ergo a protes-
tantismus aposbatia és így meglehet gyújtani az apos-
bata protestánsok alá a máglyát, a klérus logikája szerint. 
Az eként mártírokká tett protestánsok maholnap Cseh- és 
Morvaországba, Sléziába és Galíciába fognak kivándorolni, 
hol a magyarországi klérus által vezetett dicasteriumok 
ellen menedéket találnak. 

4. A törvénynek ezen világos szavait: >minthogy a 
catholica religioról az evangelica vallásra való általállás, 
a catholica religionak princípiumával ellenkezik: tehát az 
olyatén esetek ő csász. és kir. felségének elibe terjesztet-
nek, hogy az általállás elegendő megfontolás nélkül ne 
történhessék*, ki hitte volna, hogy üldözésre használja 
fel a klérus. . . . És mégis úgy van! Szerinte a törvényesen 
bevett vallásra áttérés gonoszság; a fényes, pompás és 
uralkodó róm. kath. vallásról belső meggyőződésbő1 áttérni 
lehetetlenség: tehát meg kell akadályozni bármi módon! 

Ime itt a példák a klérus rettenetes eljárására; 
nevezetesen: 

a) Mária, egy megromlott ember lánya gyermek-
ségétől kezdve egy evangelikus nemes űr házánál növe-
kedett. Midőn a leány 15 éves volt, megromlott atyját 
be akarták soroztatni; hogy tehát a katonaságtól meg-
szabaduljon, katholizált és meg is szabadult. A romlott 
három év múlva bepanaszolta leányát, hogy vakszerűen 
az evang. vallást követi. A vármegyétől kiküldött szolga-
bíró tudtára adta a leánynak, hogy katholikussá kell lennie; 
az evang. nemes úrnak pedig azt, hogy a leányt el kell 
bocsátania szolgálatából. Egyik sem engedelmeskedett. A 
helytartó tanács reájok parancsolt. Kötözve vitték a leányt 
egy róm. kath. paphoz. A pap elébb keményen bánt vele, 
éhséggel, szomjúsággal gyötörte, kísértetekkel ijesztgette; 
de megtéríteni nem tudta. Majd beleszeretett a lányba, 
ki előle egy sebes folyóba ugrott s ha egy halász ki nem 
menti, bele is fulad. Ekkor bepanaszolta a plebánust; de 
nem adtak hitelt neki. Miután pedig kijelenté, hogy soha 
sem lesz katholikussá: három hónapra a gonosztevők közé 
zárták, hol a hajdúktól s fogoly társaitól sokat szenvedett; 
midőn aludt tüzes hamut hintettek reá, főző edényébe tisz-
tátlanságot dobtak stb. Midőn elbocsátották, ráparancsoltak, 
hogy evangelikus úrnál ne szolgáljon, evangelikus tem-
plomba ne járjon, evangelikus férjhez ne menjen, evang. 
papok ne merjék megesketni se a sakramenturnokkal el-
látni. A leány Bécsbe ment s a felség kegyesen fogadta; 
de a magyar kancellária azt írta folyamodványára: »Jus-
tatos recursusával újra megbizonyította vakmerőségét: 
újabban is szoríttassék instructióra*. Egy öreg plebánus-
hoz adták tehát, ki nem sokat gondolt vele: de annál 
inkább dolgoztatta s midőn a hat hét kitelt, bizonyítvány 
nélkül elbocsátotta. Ekkor egy vármegyei deputatio kér-
dezte ki, hogy mi okozza a róm. kath. vallástól való 
idegenkedését? Mária azt felelte, hogy ő az atyát és a 
szenteket nem imádhatja, a fülbegyónást nem szenvedheti: 
mert rút oldaláról ismeri. Egy dicasterialis resolutio ezeket 
nem találta elég dogmatikus okoknak arra. hogy az evang. 

vallásra áttérést meglehessen neki engedni. Többször mehe-
tett volna férjhez: de az evang. papok nem merték meg-
esketni. Végre beteg lett; haldoklásakor az evang. paptól 
kívánt végső vigasztalást. A plebánus azonban őröket állí-
tott a ház elé, kik az evang, papot elriaszták. Végre maga 
rontott be hozzá a plebánus; de a leány már akkor halva 
volt s a plebánus kath. módra temette el. 

b) Nevezetes egy János nevű evang. nemes itjú esete 
is. 14 éves volt, midőn egy evang. iskolában tanult. A 
nagyapja II. József alatt lett evangélikussá. Atyja több évi 
processus után megnyerte, hogy evangélikusnak megmarad-
hasson. Most a plebánus feljelentésére, a püspök kinyerte 
a helytartótanácstól, hogy Jánost katholikussá tehesse. 
Tehát fogságra vetették s hajdúk strázsálták. Alig ment 
ennek hire, a polgárok és tanulók nagy mozgásba jöttek 
s alig lehetett őket lecsendesíteni. Majd a fogságból egy 
három mértföldnyire levő zárdába vitték. De egy éjjel 
megszökött onnan és az iskolába visszament. Itt meg-
tudván, hogy többé ott nem maradhat: hazament atyjá-
hoz és több év óta foly miatta a processus. Szegény ifjú 
nem tanulhat; sőt az udvarból sem mehet ki. mert elfog-
ják. A szegény apa pedig fenyegetőzik, hogy ha valaki, 
fiának elfogása végett nemesi udvarára be mer lépni: 
tüstént főbe fogja lőni. 

5. A magyarországi persecutio most jezsuita lárvát 
visel, mondja tovább kéziratunk. A templomokat most 
ugyanis nem lehet erőszakosan elfoglalni, mint hajdan, 
nehogy a nép fölkeljen: arra kell hát törekedni, hogy a 
templomok, lelkészek és az iskolák tanítók nélkül marad-
janak. Erre legalkalmasabb mód a külföldi universitások 
látogatásának megtiltása, minthogy külföldön revolutio van. 
De hát a revolutio tüze Spanyolországban, Portugáliában 
és Nápolyban ütött ki; ezek pedig nem evangelikus, hanem 
katholikus államok. A protestánsoknak nincs pápájok: miért 
kell hát a csupán tudományos célból való egyesülést Német-
országgal gátolni ?! 

A németországi universitások látogatását azért is 
tiltják, hogy iskoláink papistifikáltassanak Az úgynevezett 
scholasticum catholicum systhemát a dicasteriumok a 
protestáns iskolákba is beparancsolták a kir. inspektio 
örve alatt. A nélkül, hogy egy krajcár segedelmet adná-
nak számokra, költséges készületeket tétetnek; nemsokára 
kézikönyveiket is megtiltják, regulákat szabnak és kath. 
inspektorokat neveznek ki azokba. Mindaz a király nevé-
ben, a ki mit sem tud az egészről. Ha ez az iskolai erő-
szak tovább tart, félszázad alatt búcsút vesz az evang. 
religio Magyarországtól. 

6. Azon ürügyek közül, a melyek miatt a kath. klérus 
üldözi az evangélikusokat, egyik ez: Irlandban üldözik a 
katholikusokat ! Micsoda argumentum ez ? Hát azért, hogy 
ott igazságtalanság történik: történjék-e itt is? De hát, 
hogy Irlandban üldöznék a katholikusokat, az sem igaz. 
Elragadják e ott a gyermeket az atyától, a feleséget a 
férjtől, hogy episkopalissá tegyék? Felelet: Nem! Erőltetnek-e 
ott valakit az uralkodó episkopalis egyházba lépésre?. . . 
Ismét: nem! Londonban nagyon sok katholikus él és ki 
üldözi őket?! . . . Irlandban sem üldözi a katholikusokat 
senki, csakhogy a legfőbb statushivatalokra nem léphet-
nek (t. i. még akkor midőn kéziratunk kelt). Ennek is a 
puskapor-összeesküvés és a Stuártok voltak az oka i . . . . 

H. K. K. 



I R O D A L O M . 

** A magyar költészet kincsesháza. A magyar 
költészet történetének, a verstannak, a költői műfajok 
elméletének ismertetése kapcsán műfajok szerint csopor-
tosította és Erdélyi Pál, Kardos Albert, Négyessy László 
és Névy László szaktanárok közreműködésével a magyar 
tanuló ifjúság és család használatára szerkesztette EndrÖdi 
Sándor, a magyar nyelv és irodalom tanára. Budapest, 
1895., az Athenaeum kiadása, 1508 lap, ára kötve 5 frt. 
— A magyar irodalmi szakoktatáshoz illeszkedő szemel-
vényes költői gyűjtemény, melynek bőséges anyagában a 
tanár kedvére válogathat s melyet a tanuló mint magán-
olvasmányt is haszonnal forgathat. Felöleli az összes költői 
műfajokat: a lantos, elbeszélő és drámai költészetet. A 
műfajok elé szakszerüleg írt bevezető cikkek, az egész 
gyűjtemény elé költészettörténeti tájékoztató és verstani 
bevezetés vannak illesztve, melyek mindegyike gondos tanul-
mány. A költészet történetét Kardos Albert foglalja össze 
kitűnő tájékoztatóban különös tekintettel a műfajok tör-
téneti fejlődésére. A magyar vers főbb szabályait Négyessy 
László körvonalozza talpraesett tanulmányban. A mű-
fajok elméletét röviden, de szakavatottan Erdélyi Pál, 
Névy László és a szerkesztő Endrödi Sándor ismertetik. 
Maguk a szemelvények akként csoportosítvák. hogy az 
egyes műfajok szinte megelevenülnek, élnek, s időrendi 
egymásutánban következvén, történeti fejlődésöknek mintegy 
különböző fokozatait láttatják. Némely csoport (pl. ódák. 
festő költemények, élet- és jellemképek stb.) úgy van 
összeválogatva, hogy a legjobb szavalati darabok egész 
tömege található fel benne. Végül a testes könyv zára-
dékául ott áll a kötetben szereplő írók betűrendes név-
jegyzéke, rövid jellemzéssel s főbb műveik és kiadóik 
megemlítésével. A kitűnően szerkesztett, az irodalom-
történeti és eszthetikai kettős szempontot gondosan szem 
előtt tartó költészeti gyűjtemény bizonyára széles körben 
fogja terjeszteni a nemzeti szellem költői termékeinek 
ismeretét s gyönyörködtetve fogja ébreszteni és fokozni 
az őszinte, komoly érdeklődést a magyar költők munkás-
sága iránt, a kik a nemzet legdrágább kincsének, anya-
nyelvünknek művelésén fáradoztak a múltban és fáradoz-
nak a jelenben. Elismerés illeti meg mind a jeles szer-
kesztőt és derék munkatársait, mind a kiadó Athenaeumot 
ezért a szép munkáért, melyet nem tudunk elég melegen 
ajánlani minden művelt magyar embernek, különösen 
pedig a jövő reményének, a magyar ifjúságnak. 

** Dr. Berzeviczy és a debreceni egyetem cím 
alatt érdekes röpiratot írt és adott ki dr. Öreg János 
debreceni tanár. A röpirat a »Debr. prot. lap«-ban meg-
jelent cikksorozatból készült különlenyomat. Dr. Öreg azt 
bizonyítja ebben az aktuális érdekű, 46 lapnyi füzetben, 
hogy 1. a protestáns egyháznak egyetemállítási joga van 
(a mit különben dr. Berzeviczy sem vont kétségbe); hogy 
2. a felállítandó egyetem székhelyéül Debrecen a legalkal-
matosabb város (a mit dr. Berzeviczy határozottan két-
ségbe vont); hogy 3. a protestáns egyház képes a har-
madik egyetem fölállítására (a mit meg dr. Heinrich 
Gusztáv vont határozottan kétségbe, önámításnak nevez-
vén a debreceniek egyetem-tervezetét). Az egyetem dr. Öreg 
szerint, ha nem is mindjárt a millenniumra, de fokozato-
san és évek múlva, nevezetesen oly módon állítható fel, 
hogy a meglevő theologiai és jogi kar mellett a filozotiai 

fakultásnak magyar irodalomra s nyelvészetre, történe-
lemre s földrajzra és klasszika-filologiára képesítő osztálya 
nyolc tanszékkel 1896-ban tényleg megnyitható, a többi 
négy tanszék pedig négy év múlva állíttatnék hozzá. íme 
a háromkarú debreceni egyetem, a mely mellé az állam 
szervezhetne aztán orvosi fakultást, mit ha megtenne, 
csak a maga és a tudományos művelődés jól felfogott ér-
dekében cselekednék. — A röpirat érdekesen, lelkesen 
érvel a debreceni egyetem érdekében s Berzeviczy ellen 
ügyesen védekezik; de egészben véve dr. Öreg is bele-
esik a debreceni egyetemért lelkesülők eredendő hibájába, 
a vérmes remények ápolásába. Bizony-bizony mi is azt 
tartjuk, a mit különben Öreg maga is kénytelen beis-
merni. hogy »meglevő pénzerőnk ( = 363,897 frt 94 kr.), 
még a teljes filozofiai fakultás felállítására sem elégséges*. 
De hát, mint néhai Török Pál mondta a budapesti fő-
iskola tervezésekor, készpénzből akárki alkothat főiskolát; 
de semmiből teremteni iskolát, ez a virtus. És Török ezt 
megcsinálta Budapesten. Nos hát mutassa meg Debrecen, 
hogy ő is képes erre. Ez lesz a legcsattanósabb felelet 
mind a Berzeviczyek támadására, mind a Heinrichok kétel-
kedésére. 

** Mértan és Algebra. Fr. Kiss Károly buda-
pesti ev. ref. főgimnáziumi tanár két könyve ily sorrend-
ben jelent meg az utolsó két évben; a kettő együtt fel-
öleli az egész középiskolai mathesist. Mindkettő inkább 
tanítói, mint tudományos módszerben van írva: már csak 
ezért is megérdemli a kartársak figyelmét, mert épen 
ezáltal nagy hézagot pótol úgvis hiányos mathematikai 
tankönyv-irodalmunkban. Az általános panasz a tan-
könyvekre, hogy nagyon nehézkesek, különösen áll a ma-
thematikaiakra, a min nem is csudálkozhatunk, ha meg-
gondoljuk, hogy azok legnagyobb része csak arra van 
szánva, hogy a szabályokat bennök precis megfogalmazva 
találja a tanuló, de nem arra, hogy a mellett rendszeres 
jegyzetet ne kelljen készíteni; pedig épen abból szárma-
zik az a nagy baj : a középiskolai tanulók túlterheltetése, 
hogy az a tanuló, ha mathematikai, physikai, esetleg ma-
gyar irodalmi és még más jegyzeteit kénytelen otthon át-
dolgozni, nincs egy perc szabad ideje. Örömmel lapoztam 
azért e könyvekben, s azt hiszem, mások is csak úgy 
érezhetnek, ha oly tankönyv kerül kezükbe, mely ala-
posságra és magyarosságra való törekvés mellett ezen 
célt is igyekszik elérni, hogy a tanulónak a tárgyat meg-
könnyítse, azt vele megkedveltesse. Még csak annyit 
jegyzek meg e könyvekről, hogy már a dunáninneni ev. 
ref. egyházkerület approbálta, a Mértant pedig 13631/91. sz. 
alatt a közoktatásügyi tanács is. így semmi sem állja 
útját ezen tankönyvek elfogadásának, mit a szerző re-
mélhet is különösen protestáns iskoláinktól, hiszen a fővá-
rosi és állami iskolák vajmi ritkán veszik igénybe a mi 
embereink tankönyveit, azoktól nem igen várhat egyebet 
elismerésnél. Béiteky A. 

** Magyar Kisdedóvás és Népoktatás cím alatt 
Eperjesen új tanügyi szaklap jelenik meg május elején. 
Célja: a magyar beszéd terjesztésének módszertanát ki-
képezni. a kisdedóvó és népiskolai nevelés között össz-
hangot teremteni, a nemzeti nevelés és oktatás anyagát 
összegyűjteni. Vezérelvei vallásosságtól, békétől és egyet-
értéstől áthatott nemzeti szellem. Munkatársai a főváros 
és a vidék jeles óvónői, tanítói és tanárai, számszerint 
mintegy 60 an. A folyóirat felelős szerkesztője Láng Mi-
hály eperjesi óvónőképző igazgató, szerkesztő-társak Per< s 



Sándor budapesti óvónőképző igazgató, Molnár Mária 
eperjesi minta-óvónő, Simkó Endre eperjesi tanítóképezdei 
tanár. A lap megjelenik minden hónap 1-én és 15-én, elő-
fizetési ára 3 frt. Az előfizetések, hirdetések és pályázatok 
Kosch Árpád nyomdatulajdonoshoz Eperjesre intézendők, 
— Előre is felhívjuk e vállalatra a nevelésügy barátjainak 
jóakaratú figyelmét. 

** A Protestáns Szemle 4-dik füzete Keness-y 
Béla szerkesztésében most hagyta el a sajtót. Három ér-
tekezés van benne, ú. m.: A magyar protestáns egyházak 
vagyonjogi viszonyai az 1790/91. XXVI. t.-cikk Pokoly 
Józseftől, Az énekeskönyv reformja zenészeti szempontból 
Farkas Lajostól (befejező közi.), és A ker. rationalismus 
égy új apostola Várnai Sándortól. Az irodalmi szemlében 
belföldi és külföldi irodalmi termékek ismertetése és bírá-
lata, köztük Bossuet egyházi beszédei fordításának ismer-
tetése. 

** A magyar írók élete és munkái című iro-
dalomtörténeti füzetes vállalatból, melyet Szinnyei József 
szerkeszt, megjelent a 31-ik füzet, mely a Halász-Harsányi 
nevek közt eső írók életrajzát és irodalmi munkáit is-
merteti. Ismertetve vannak Halász Ignác, Halász Sándor, 
Halka Sámuel, Haller Gábor, Halmy Gyula, Hám János, 
Hamary Dániel, Hampel József és neje, Hanák János, 
Hauer György és Jeremiás, Hankó Vilmos, Hantken Miksa, 
Haraszti Gyula, Harmath Lujza, Harsányi István, Harsá-
ny i Sándor stb. — Az eddig megjelent 31 füzet 7298 
életrajzot foglal magában. Előfizetési árak: öt füzetre 
2 frt 50 kr, tíz füzetre 5 frt. Az előfizetések Hornyánszky 
Viktor kiadóhoz (Budapest, Akadémia bérháza) küldendők. 

** A kecskeméti Katona József-kör 1894-ik évi 
működéséről csinos kiállítású és tartalmas füzetet kaptunk, 
mely dr. Kovács Pál jogakadémiai igazgató titkári jelen-
tését tartalmazza. A tevékeny kör három évi fennállása 
óta három nagyobbszabású irodalmi ünnepélyt rendezett, 
ú. m. Katona évszázados emlékünnepét, Jókai-ünnepélyt 
és Hornyik emlékünnepélyt, E mellett a böjti és adventi 
időszakokban irodalmi felolvasásokat és társas estélyeket 
tart, melyeket díszes előkelő közönség látogat. A kör tag-
jainak száma 258, szaporodás az előző évhez képest 41. 
Az ügybuzgó titkár szerkesztésében a mult év folyamán 
megjelent a kör 1893-iki évkönyve, mintegy nyolc ívnyi 
tartalommal, melyet annak idejében Lapunk is ismertetett. 

E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. Özv. Berzsenyi Miklósné 
sz. ajkai Ajkay Julianna, mint a »Gyámintézet« írja, a 
dunántúli ev. egyházkerületi gyámintézet javára 2000 koro-
nás alapítványt tett, melynek kamatja, hogy a segélyezés 
hathatósabb legyen, minden második évben egy elemi 
csapástól sújtott evang. egyházközségnek adandó ki. Az 
alapítványtevő agg matróna Vasmegyében Kemenes-Söm-
jénben lakik. 

A theologiai akadémiák néptelenedése évről-
évre növekszik hazánkban. A folyó iskolai évben van 
Budapesten 33. Debrecenben 43. Nagy-Enyeden 28, Pápán 

23 és Sárospatakon 42 papnövendék. A hazai református 
papnevelő-intézetek összes hallgatósága tehát 169, a mi 
tekintve azt, hogy a hallgatók néhány percentje nem végez, 
8—10°/0-je pedig rendesen tanári pályára lép: bizony tel-
jességgel nem kielégítő szám. Még néhány évvel ezelőtt is 
Debrecenben, Patakon 80—100 volt a theologusok száma 
s Budapesten is csak pár éve, hogy negyven alá szállt a 
létszám. Ha ez tovább is így megy, nagy baj származik 
belőle közegyházunkra. Erdélyben már is papszükség 
van, s ez a baj nemsokára országossá fog válni. A főoka 
kétségkívül a lelkészi fizetések legnagyobb részének csekély 
volta, a min haladék nélkül segíteni kell, 

A protestáns országos árvaegyesület április 
29-én tartotta f. évi közgyűlését dr. Kovácsy Sándor el-
nöklete alatt. Horvátit, Sándor lelkész megnyitó imája után 
elnök szívélyesen üdvözölte a megjelent tagokat s azután 
felolvastatta az elmúlt munka-évről szóló igazgató választ-
mányi jelentést. A dr. Gscngey Gyula titkár által felolva-
sott jelentés, melyet jövő számunkban egész kiterjedésében 
közlünk, hű és örvendetes képet nyújt az egyesület áldá-
sos működéséről, mely évről-évre nagyobb méreteket ölt. 
A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a jelentést, 
megadta a számadáshoz a felmentést, hozzájárult a város-
major-utcai 5400 • ö l n y i telek megvásárlásához, valamint 
a Hunyady-téri háztelek kiépítéséhez, elismerést és köszö-
netet szavazott úgy az egyesület jóltevőinek, mint a nagy-
buzgóságú női választmánynak s végül a női választmányba 
beválasztotta J'égit Arthurné és Bolía Mihályné úrnőket. 

Gusztáv Adolf-alap létesítését határozta el mult 
évben a magyarhoni ev. egyetemes gyámintézet. Az e célra 
begyűlt önkénytes adományokról a »Gyámintézet« című 
közlöny áprilisi száma részletes kimutatást közöl. A gyűj-
tés eredménye a Bánya-kerületben 473 frt 34 kr.. Dunán-
innen 508 frt 35 kr., Dunántúl 835 frt 54 kr., és a Tiszai-
kerületben 495 frt 44 kr; mind a négy kerületben összesen 
2312 frt 27 kr. Az alap jövedelme egyházi jótékony célra 
fog fordíttatni. 

A Gusztáv Adolf-egylet a magyarországi ev. egy-
házaknak a f. 1895-ik évben következő segélyeket kül-
dötte: Eszéknek és fiúménak 91 frt 5 kr., a Leopoldia-
numra 30 frt 35 kr., Bányakerületi gyülekezeteknek 731 frt 
42 kr^, Dunáninneni gyülekezeteknek 1334 frt 1 kr., Dunán-
túli gyülekezeteknek 2385 frt 78 kr., miből a felső-lövői 
iskolák 1942 frt 29 krt kaptak; Tiszakerületi gyülekeze-
teknek 1586 frt 43 kr., miből A.-Kubin 329 frt 59 krt 
kapott. Egyeseket segélyezett 644 frt 54 krral. Az egye-
sületnek 1895. évi ez első küldeménye összesen 6803 frt 
29 krajcár. 

Egyházmegyei közgyűlések. A gömöri ev. ref. 
egyházmegye ápr. hó 17-én Zellerjén tartotta közgyűlését, 
mely alkalommal e véghelyen, főleg a közeli Bimaszom-
batból, nagyon sokan vettek részt a tanácskozásokban. 
Elnökök voltak: Nagy Pál esperes és Farkas Ábrahám 
gondnok. Az esperesi jelenlés kimerítőleg vázolta az egyház-
megye életét, mely egészben véve örvendetes. Lehangoló 
azonban a nagymérvű tanítóhiány, mely már-már lehe-
tetlenné teszi a felekezeti népoktatást. Az egyházmegye 
Lőrinczy Györgyöt tiszteletbeli jegyzővé választotta, Len-
key Istvánnak pedig a jánosi iskola pártolásáért elisme-
rést szavazott. A gyűlés még aznap véget ért. — Az 



ér melléki ev. ref. egyházmegye ápr. 24-én Székelyiádon 
tartotta közgyűlését Nagy István esperes és Zugó Endre 
h. gondnok elnöklete alatt. Fájdalommal örökítette meg 
elhunyt gondnokának, Fráter Imrének emlékét, ki 40 évig 
szolgálta ritka hűséggel az egyházat. Zugó E. 200 lrtos 
alapítványt tett egy traktualis tanácskozási épület létesí-
tésére. A tanügyi bizottság véleménye alapján az egyház-
megye dicsérő elismeréssel elfogadásra ajánlja Vincze 
József földesi tanító »Keresztyén vallástan« című művét, 
miután a jelenlegit nem megfelelőnek tartja. Az iskola-
látogatásra űj és célszerűbb szabályzat fogadtatott el. Az 
egyházmegye oly egyházi értekezlet alakítását határozta 
el, melyben nők is részt vesznek. Tudomásul vette, hogy 
a kónyai ref. egyház céljaira Fodor Zsigmond által 1875-
ben tett és 100 évig gyümölcsöztetendő 1000 frt jelenleg 
3282 frt 56 krra növekedett. 

Lelkész és hivek békétlenkedése. A kismarjai 
ev. ref. lelkész és hivei között kitört ellenségeskedésből 
kifolyólag a bihari egyházmegye a lelkész ellen fegyelmi 
vizsgálatot indított, s a vizsgálattal Kiss Elek főszolga-
bírót és Csutkay Lajos lelkészt bízta meg. A vizsgálatból 
kiderült, hogy a lelkész nem követett el súlyosabb ter-
mészetű vétségeket s inkább modorával keltette fel hivei 
elkeseredését, mely már óriási fokra hágott. Úgy látszik, 
hogy mesterséges izgatás is játszik közre. A vizsgálók a 
pap áthelyezését véleményezték az egyház nyugalma érde-
kében. Az egyházmegyei bíróság a lelkészt három vád-
pontban vétkesnek találta, mely miatt feddésre és az eljá-
rási költségek megtérítésére ítélte. A kismarjaiak felebbez-
tek. — Hasonló viszálykodás miatt ítélte el pénzbüntetésre 
és az eljárási költségek megtérítésére a dunamelléki egy-
házkerület bírósága a szóládi lelkészt. 

I S K O L A . 

Főgimnáziumok államsegélye. A közoktatási mi-
nisztériumnak a konvent elnökségéhez küldött értesítése 
szerint a dunamelléki ref. egyházkerület két főgimnáziuma 
újabb államsegélyben részesült. Nevezetesen a nagykörösi 
főgimnázium 2000 forint, a halasi főgimnázium pedig 
7000 frt rendkívüli segélyt kapott az 1895/9-ik iskolai 
évre. Ezek az újabb segélyek felszerelésre és fentartásra 
fordítandók. 

A közoktatási miniszter a tanítókért. A köz-
oktatási miniszter újabb és újabb tényekkel igazolja, hogy 
nála nem puszta és üres szó egyfelől a tanítók anyagi 
sorsának fokozatos javítására irányuló törekvés, valamint 
munkájok megbecsülése és méltánylása; másfelől a kultú-
rának nemzeti irányban való fejlesztése. Ugyanis, mint 
értesülünk, Wlassics közoktatási miniszter legutóbb elren-
delte, hogy a három tanítóval működő állami elemi nép-
iskolák igazgató-tanítói is f . év. júl. elsejétől kezdödőleg 
évi 50 forint igazgatói díjban részesíttessenek. (Az eddig 
érvényben volt szabályzat szerint az állami elemi igaz-
gatók díjazása csak a négy tanítós iskolánál kezdődött.) 
Ugyancsak Wlassics miniszter a magyar nyelv kötelező 
oktatását elrendelő 1879. évi XVIII. t.-cikk szellemének 
megfelelőleg 120 elemi iskolai tanítónak (tekintet nélkül 
iskoláik jellegére) a magyar nyelv sikeres tanítása körül 
szerzett érdemeik jutalmául egyenként 50—50 frt jutalom-
díjat engedélyezett. Az e címen való rendszeres jutalmazás 

1893. évben vette kezdetét, mikor 100 tanító 25—25 frt 
jutalomban részesült; 1894-ben e jutalmak egyenként 
40 frtra, míg a folyó évben már 50 forintra emeltettek 
Mindezek az intézkedések önmagokat dicsérik s meg 
vagyunk győződve, hogy óhajtott üdvös hatással lesznek 
a tanítóságra. 

A budapesti egyetem Budára áthelyezése. A 
budai polgárság nagy küldöttsége tisztelgett ápril 24-én 
a miniszterelnöknél és a közoktatásügyi miniszternél Falk 
Miksának, az I. kerület képviselőjének vezetése alatt. — 
Emlékiratot nyújtottak át az egyetemi kérdés megoldá-
sáról. Az emlékirat — melyet Falk Miksa dr., Horváth 
Gyula és Darányi Ignácz országgyűlési képviselők, to-
vábbá Végh János és Toldy László írtak alá a budai 
polgárság nevében — azt ajánlja, hogy a budapesti egyetem 
összes fakultásait, intézeteit egyesítve helyezzék át egy a 
Vérmezőn berendezendő egyetemi telepre. Természetesen 
itt kellene gondoskodni — esetleg szintén a kormány 
útján — a fiatalság számára lakásokról, olcsó élelmezés-
ről, úgy, hogy a Vérmezőn ilyenformán valóságos egye-
temi város keletkeznék. Az emlékirat kiemeli, hogy nem-
csak a budai részek érdekei szólnak a nagy terv mellett, 
ezt ajánlják az ifjúság erkölcsi érdekei is, mert így el 
lehetne érni azt a szép ideált, hogy a mindennapi élet, 
a nagyváros idegromboló zajától távol külön diák-társa-
dalom keletkezzék nálunk, olyan mint az angol egyetemi 
városoké, Oxfordé, Gambridgeé. Ha mindez megtörténnék, 
valósággá lenne a Vérmezőn a Mátyás király híres főis-
kolájának a terve, a melyről ezt mondja a krónikás: 
»A budai vár alján, észak félé, volt ezen nem annyira 
ház, mint város, építendő, melyben 40 ezer deák, a kan-
cellár, tanárok és mesterek lakásai, élelmező házak, kór-
ház, orvosok és gyógyszerészek, műves- és kalmárboltok 
stb. együtt leendettek s mindezek fedezésére elégséges 
jószág és pénzjövedelem kirendelendő.* — A miniszterek 
szívesen fogadták a küldöttséget és megígérték az emlék-
irat gondos tanulmányozását. 

Tanítóképesítő vizsgálatok. A tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerületi eperjesi tanítóképző-intézetben folyó 
tanév végén tartandó tanítóképesítő-vizsgálatokra a jelent-
kezési határidő június hó 1-je. A folyamodványhoz csa-
tolandók : születési, tanulmányi és működési bizonyítvá-
nyok. — A képesítő-vizsgálatok ideje: június 22—26-ig 
írásbeli dolgozatok, június 27 s következő napjain szóbeli 
vizsgálatok. — A folyamodványok kellőképen felszerelve 
az alólírt igazgatósághoz küldendők be. Kelt Eperjesen, 
1895. április hó 28-án. Gamauf György, igazgató. 

Felekezeti tanítóképezdéink egy része örven-
detes átalakuláson ment ugyan át a legutóbbi években, 
de még mindig jelentékeny számmal vannak oly felekezeti 
tanítóképezdék, a melyeknél lényeges szervezeti hiányok-
kal, sőt törvényellenes állapotokkal is találkozunk. Lé-
nyeges szervezeti hiánya több hitfelekezeti tanítóképezdének 
nevezetesen az, hogy a legtöbbnek nincs saját gyakorló isko-
lája, hanem a növendékek idegen iskolákban hospitálnak; 
ilyenképezdék az egri,kalocsai, nagyváradi, szatmári, soproni, 
budapesti és kőszegi római kath., a balázsfalvi, nagyvá-
radi, szamosújvári és ungvári gör. kath., az aradi, karán-
sebesi, nagyszebeni és zombori görög kath., s végre a 
besztercei, brassói, Selmecbányái és szarvasi luth. tanító-
képezdék; a három református és a 23 állami képezdében 
mindenütt van külön gyakorló iskola. Lényeges szervezeti 
hiánya több felekezeti képezdének továbbá az is, hogy 
saját maga sem önálló, hanem a helybeli középiskola ta-
nárai mellékesen vezetik s legtöbbnyire megfelelő tanhe-
lyiségük sincs. Ilyenek voltak a legutóbbi tanévben a 



nagyváradi görög kath., a debreceni s nagy-enyedi ev. 
református s a besztercei, brassói, felső-lövői, mcdgyesi, 
Selmecbányái és szarvasi ágostai evang. tanítóképezdék. 
Teljesen törvényellenes állapotban volt a görög kel. szerb 
egyház sombori tanít óképezdéje, melyben a férfi- és nő-
növendékeket vegyesen oktatták. Évek óta folynak a tár-
gyalások e bajok orvoslására nézve, de mindeddig jelen-
tékenyebb siker nélkül. A debreceni ref. tanüóképezdénél, 
tudomásunk szerint, az a baj, hogy nincs külön tanhelvi-
sége, a nagy-enyedinéi pedig az, hogy az igazgatón kívül 
nincsenek saját tanárai és ennek sincsenek saját tantermei. 

A debreceni tornaverseny határidejét június 3-ik 
napja helyett május 27-ik, rossz idő esetére 28-ik napjára 
tűzte ki a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a ren-
dező nagybizottság felterjesztésében kifejtett indokok foly-
tán. Az előkészületek, albizottsági munkálatok javában 
folynak, s teljesen remélhetjük, hogy a versenyző ifjak 
szives vendégszeretettel találkoznak Debrecen városában. 
E tornaversenyben a kassai, szegedi és debreceni tan-
kerületek középiskolái vesznek részt; az egyes iskolák 
jelentkezései e hó 28-ik napjáig beküldendők. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Hornyánszky Ágoston székesfehérvári volt ke-

reskedő, Székesfehérvár város egyik köztiszteletben állt 
polgára április 26-án három heti gyöngélkedés után élete 
65-ik évében csöndesen elhunyt. A derék üzletember 
testvére volt a budapesti Hornvánszky-cég néhai megala-
pítójának és nagybátya Hornyánszky Viktornak és Ernő-
nek, a Hornyánszky-nyomda mostani vezetőinek, e buzgó 
protestáns kiadóknak. Részvétünk a gyászoló feleknek, 
áldás és béke az elköltözöttnek! 

f Bodolay László, a mezőtúri főgimnázium igaz-
gatója, a kit becsületessége és hivatali pontosságáért az 
egész város nagyon becsült, a rajta napokon át észlelt 
beteges idegesség után, a napokban főbe lőtte magát. 
Hátrahagyott levelében jelzi, hogy mindent rendben hagyott. 
Bodolay 27 év óta működött a mezőtúri gimnáziumban 
s vagyoni állapota rendezett, családi viszonyai jók voltak. 
Az öngyilkosságot reggel fél 8 kor követte el a gimnázium 
egyik termében. A revolvert, a melylyel halántékon lőtte 
magát, előző nap vette Müller Ignácz vaskereskedésében, 
a hol meg is töltötte, azt mondva, hogy szüksége van 
rá, mert éjjelenként apró jószágot lopnak udvarából. Felső-
kabátjában, a melyet a kilincsre akasztott, három levelet 
találtak: egyet nejéhez, egyet a főkapitányhoz s egyet a 
tanárokhoz intézett. — A szerencsétlen embert nagy rész-
véttel temették el. Béke hamvaira! 

f Palcsó István a késmárki evang. lyceum tanára 
f. é. április 21-én élete 69-ik, tanári működése 43-ik évé-
ben szívszélhüdésben hirtelen elhunyt. A régi prot. gárdá-
ból való jeles tanár volt; azok közül, a kik tudományos 
műveltséggel hitet és egyháziasságot párosítottak; azok 
közül, a kik nemcsak tanították, nemcsak ismeretekkel 
gazdagították, hanem valláserkölcsi alapon és hazafias szel-
lemben nevelték és irányozták az ifjúságot. Palcsó buzgó 
tanár, lelkes hazafi, szabadságharcunkban vitéz katona s 
az ifjúság atyai barátja volt. Haláláról családja és tanár-
társai adtak ki külön-külön gyászjelentést. Özvegye, két 
férjes leánya (egyik a Mayer Endre eperjesi theologiai 
dékán felesége), egy hajadon leánya, egy fia, két unokája, 
s nagy rokonság gyászolja a derék családfő elhunytát. 
Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
. . . . .' • i I 

* Személyi hírek. Tóth Lőrincz nyugalmazott kúriai 
tanácselnököt, budapesti egyházunk egyik legrégibb pres-
byterét, király ő felsége a főrendiház tagjává nevezte ki. 
— Gömöry Oszkár kultuszminiszteri tanácsost, a prot. 
ügyosztály főnökét a Lipót-rend keresztjével tüntette ki 
király ő felsége. — A pápai reform, főgimnázium igaz-
gatójává hat évre Kiss Ernő tanárt választotta a dunán-
túli egyházkerületi közgyűlés. — A soponyai ev. ref. egy-
ház lelkipásztorává szavazattöbbséggel Szabó Kálmán 
k. p. bogárdi h. lelkész; a geszti egyház lelkészévé, Pokoly 
József utódjává meghívás útján egyhangúlag Szabó István 
s.-lelkészt és tanárjelöltet választották meg. — A kecske-
méti ev. ref. főgimnáziumnál megüresedett latin-magyar 
tanári tanszékre az egyháztanács ápril 28-ki ülésén egy-
hangúlag Marion Sándor előbb gyönki, most. debreceni 
gimnáziumi tanárt választotta meg. Melegen gratulálunk. 

* A függőben levő két egyházpolitikai javaslat 
április 25—27-ik napjain tárgyaltatott újból a képviselő-
házban. Mindkét javaslat először a közoktatási és igaz-
ságügyi bizottság retortáján ment át, melyek azt javasol-
ták, hogy a főrendiház módosításaival, illetőleg elvetésével 
szemben állíttassék vissza a javaslatok eredeti képviselőházi 
szövege. Az izraeliták recepciójáról szóló javaslatra nézve 
rövid tárgyalás után a ház ezt nagy többséggel csakugyan 
el is határozta, elvetvén Szapáry Gyula grófnak azt az 
indítványát, hogy a recepció kérdése a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló javaslat keretébe foglaltassék. A vallás 
szabad gyakorlásáról szóló javaslatot a képviselőház szin-
tén eredeti szövegében kívánja fentartani, mely határoza-
tával ismét elvetette mind a főrendiház módosítását, mely 
a felekezetnélküliséget törülte, mind Szapáry Gyula gróf 
megismételt indítványát, mely a zsidók vallásáról ennek 
a törvénynek a keretében kivánt intézkedni. 

Pályázat ösztöndíjakra. 
A győri ág. hitv. evang. egyházközség a kezelése 

alatt levő Steltzer Dániel-alapítványból évenként kiosztatni 
szokott 100 forintig terjedhető ösztöndíjakra pályázatot 
hirdet, melyért győri árva, szegény, jó magaviseletű és szor-
galmas ág. hitv. evang. közép- és felsőbb iskolai tanulók 
folyamodhatnak, bárhol tanuljanak. 

Előnyben részesülnek az alapítványozó Steltzer- vagy 
Ráth-családdal rokonságban lévők. 

Az egyháztanácshoz címzendő s a jelen tanév első 
feléről szóló értesítőkkel, továbbá a rokonságot, szegény-
séget vagy árvaságot tanúsító bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok f . évi május hó 15-ig alólirotthoz inté-
zendők. Később érkező folyamodványok tekintetbe nem 
vétetnek. 

Győrött, 1895. április 21-én. 
Isó Vincze, 

2—2 ev. lelkész. 

IIORNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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N o p o p e r y . 

I. 

XIII. Leó római püspök levelet intézett az 
angolokhoz. E levélben elmondja, hogy az angol 
népet eddig összefoglalta más népekkel, de most 
külön szól hozzájok. (Igen é rdekes mindjár t az, 
hogy a római püspök azt az ere tnek népet y>ki-
tűnő angol / íy«-nak declarálja.) Hallotta ugyanis, 
hogy az angolok közül sokan ragaszkodnak hozzá. 
Nem is csucla ! folytatja ezután. Mert hiszen a 
római püspök mindig nagyon szeret te az ango-
lokat. Már Nagy Gergely meg akar ta őket térí-
teni. S csakugyan ő küldte ki August int az angol 
szászok megtér í tésére s mikor ezek csakugyan 
megtér tek, gratulál t Ethelber tnek, Kent királyá-
nak. Az új egyház aztán ha tha tósan küzdött az 
e re tnekség ellen. (Megjegyzendő, hogy ez az eret-
nekség a pelagianismus volt, a mely fájdalom 
még abba a városba is behatolt, a hol most XIII. 
Leó lakozik.) 

A XVI. század viharaiban azután elszakad-
tak az angolok az apostoli széktől, mondja a 
római püspök. (Most következik a levél legérde-
kesebb része). Az angolok különben rendkívül ékes-
kednek a keresztyén erényekben. A socialis kérdés 
megoldására sokat tesznek. A vallásos nevelés 
mellett buzognak. Vallásos tá rsaságokat alapíta-
nak. Isten igéjét kedvelik. (De hát akkor miért 
átkozta meg a bibliaterjesztő társaságot a római 
püspök ?) Az előkelő ifjak a tiszta élet ápolására 
sokat tesznek. Igen jellemző itt az a mondás : 
Fájdalom, az önmegtar tózta tás keresztyén eré-
nyére nézve veszedelmes elvek kezdenek terjedni, 
mintha sokan azt hinnék, hogy a férfit az az elv 
nem köti oly szorosan, mint a nőt. (De úgy e 
Spanyolországban, meg általában a római katho-
likus papság körében nincsenek ily veszedelmes 
elvek. Folytassuk azonban.) A római püspök még 
azért is megdicséri az angolokat, mert a mi Urunk, 
a Jézus Krisztus . jogait félelem nélkül védelme-

zik. A jótékonyságot gyakorolják. A vasárnapot 
megszentelik. 

Tehá t s itt azt várná az ember , hogy a 
római püspök a r r a biztatja az a n g o l o k a t : az 
Isten áldjon meg benneteket , marad ja tok csak 
ere tnekek, mert hiszen pl. itt Rómában a míg 
pápai birtok volt, ép annyi bűn uralkodott , mint 
a mennyi jóravalóság tinálatok, úgy hogy az az 
eretnekség, melyben leledztek, kedvezőbb a ke-
resztyén e rényekre nézve, mint a római püspök 
befolyása. De n e m ! Arra szólítja fel őket, hogy 
tér jenek vissza a hit egységére s imádkozzanak, 
hogy a római püspök e hivogató szózata min-
den angolnál visszhangra találjon. Hogy pedig 
véletlenül félre ne ér tsék a római püspök szán-
dókát, egy imát függeszt a levél után s biztatja 
őket, hogy amaz ima szavaival azért imádkozza-
nak, hogy az angolok egyesüljenek, »óh Mária, a 
Fő Pásztorral , a te Fiad Helytartójával«. íme: 
Das ist des Puclels Kern. A sok dicséret mind 
csak lép, hogy az angol madá rkák megragadja-
nak. A waldens iekkel másféle módszert követ-
tünk — gonclolá a római püspök — de az an-
golokkal, kivált a XIX. század végén, úgy nem 
boldogulunk. Hát dicsér jük őket. Nevezzük őket 
kitűnő angol fajnak, országukat Mária nászaján-
dékának (Dowry of Mary, á la: regnum Marianum) 
s így majcl csak lépre mennek. 

De nem mentek lépre. És itt kell a r r a 
uta lnom, hogy miér t beszéltem eddig mindig 
római püspökről s miért nem : a pápáról. Azért, 
mer t az angol püspöki egyház, következőleg az 
angol állam felfogása szerint nincs pápa, nincs 
egy oly hatalmasság, a mely a keresztyén világ 
felett lelkiekben uralkodni volna hivatva. A híres 
XXXIX. cikk sze r in t : A római püspöknek nincs 
jurisdictiója Angolországban. (The Bishop of Romé 
hath no jurisdiction in this realm of Engiand.) 
Az angol nép a jogtalan pápai beavatkozási kí-
sér le tekre azt k iá l to t t a : No popery. Nem kell 
a pápaság. S a XVII. század viharos éveiben 



szokás volt, a mikor pápista irányzatok felszinre 
kezdtek vergődni, szalmabábukat , melyek a pápát 
ábrázolták, az utcákon nyilvánosan elégetni. Ez 
a szokás kiment a divatból s a pápaégetéseket 
a nép gúnykaca ja többé nem kiséri. De azért a 
régi idegenkedés a pápaság ellen s a lelki rab-
szolgaság ellen, melynek igája alá a pápaság az 
angol népet is haj tani szeretné, ma is él még 
a szivekben. No popery. Ma is ezt kiált ja az 
angol nemzet, ha egyes tagjai tévelyegnek is. 

Még a túlságos sok ceremóniában gyönyör-
ködő s megcsontosodott high churchmen-ek, a 
kik tényleg legközelebb állanak a pápistasághoz, 
még azok is kinyilvánították, hogy az egyesülés-
ből ma semmi sem lehet, mer t még mind a két 
részen — tehát a pápis táknál is — sok min-
dennek meg kell változnia. (No, ezt ugyan hiába 
vár já tok !) A canterbury-i érsek már március ha-
vában, a mikor arról volt szó, hogy a pápa en-
cyclicát küld az angolokhoz, határozot tan ki-
mondta, hogy míg a pápa le nem mond téves 
tanairól s az írással ellenkező igényeiről, addig 
képtelenség az egyesülés ós teljesen lehetetlen. 
Az angol kormány pedig, mintegy válaszul az 
encyclicára, a megüresede t t canterbury-i dékán-
ságra dr. F a r r a r t nevezte ki. Ugyancsak dr. F a r r a r t 
nevezte ki az ú jonnan választott Speaker , Mr. 
Gully, a képviselőház lelkészévé (mert hiszen az 
angolok képviselőházi üléseiket is imával kezdik) 
illetőleg, a régi Speaker idejében viselt tisztsé-
gében megerősítet te. Dr. F a r r a r pedig egyike 
azoknak a püspöki egyházhoz tartozó papoknak, 
a kik teljes erejökből küzdenek az egyház el-
pápistásodása ellen. A clissenterek nagyon ter-
mészetesen még határozot tabban nyilatkoznak. 
Egyik dissenter ú jság szerint amaz apocryph en-
cyclicán kívül, a melyet — a fáma szerint — 
egy pápa valamelyik üstökös ellen írt, e redmény-
telenebb encyclica még nem kerül t ki a pápai 
udvarból. Nekünk nem külső, gépies egység kell, 
hanem szellemi unió, a különbségekben való 
egység (unity in diversity), mondja a »Christian 
Worldcc. Végre a »Times«, e ha ta lmas politikai 
lap, a pápa encyclicájáról azt m o n d j a : meglát-
szik rajta, hogy a pápa maga is jól tudta, hogy 
levelének semmi eredménye sem lesz. 

A míg az angolok az Isten igéjét igazán 
szeretik, a míg a nép nagy része az igazi Főpász-
tort, a kin kívül nincs más Főpásztor, követi, 
a míg a Lélek ereje hat s a lelki szabadságot az 
angolok megbecsülik : addig az angol nép nem-
csak egyes nyilatkozatokkal, de isteni tisztele-
teivel, papjainak becsületes házas életével, az 
evangel ium ter jesztésére alapított ezer meg ezer 
egyesületével ha thatósan kiált ja : No popery. 

11. 

Ilát mi magyarok ? 
A pápa — mert mi már nem igen bírunk 

érzékkel az iránt, hogy a pápa csak római püs-
pök — hozzánk nem levelet küldött , hanem egy 
politikai követét, a bécsi nunciust. A nuncius ú r 
látogatásából nagy politikai affaire lett s mi itt 
e helyen politikával nem foglalkozhatunk. Nem 
szólhatunk arról, hogy Agliardi úr beszédei által 
indíttatva, a magyar miniszterelnök miként kiál-
tott o lyasmi t : No popery. Nem szólhatunk arról 
sem, hogy a miniszterelnök mily oldal támadás-
ban részesült. Nem szólunk arról sem, hogy mi 
mindent jósolnak az ú j Ivassandrák s mint hir-
detik, hogy Magyarország majd még utóbb meg-
hajol Agliardi előtt is, Bécs előtt is, Róma előtt is. 

A figyelmet mi egyházi, evangeliumi ós ke-
resztyén szempontból a bajok gyökerére irányoz-
zuk. Az egész ország tapsolt a miniszterelnöknek, 
a mikor kijelentette, hogy a pápa Magyarország 
belügyeibe nem avatkozhatik, s ha lelkiekben 
akar érintkezni a magyar római katholikusokkal , 
akkor is ott van a hercegpr ímás, ér intkezzék 
az által. De arra gondolt-e valaki, hogy egy oly 
hatalom, mely 7—8 millió magyar ember lelkiis-
meretét kormányozza, az tényleg óriási befolyást 
gyakorol Magyarország mindenféle ügyeire? Meddig 
biztat juk még azzal magunkat , hogy a magyar 
római kathol ikus papság ós intelligencia liberá-
l is? ! Nem látjuk-e, hogy az u l t ramontán irányzat 
mindinkább erősödik s ezzel együtt nemzeti éle-
tünknek az a főbiztosítéka gyengül, a mit eddig 
a szabadság szeretete kölcsönzött. 

És a legfájdalmasabb a dologban az, hogy 
a protes tant izmus kebelében is pápista irányza-
tok kerülnek felszinre. Ennek legerősebb bizony-
sága az, hogy félünk a szabad mozgástól. A nép 
nem elégszik meg a vallásos élet ápolásának 
eddigi eszközeivel s mi a helyett, hogy kielégí-
tenők a nép vágyódását, k inevet jük vagy fel 
sem veszszük az ú j u taka t törőkét s nem irá-
nyítani, hanem elnyomni akar juk a nép moz-
dulását. Csak szervezni, parancsolni, kormányozni, 
igazgatni, még mindig ez a jelszó s nem az, 
hogy az egyéniségeket erősítsük, a hitéletet új 
eszközökkel is ápoljuk. Félünk, hogy l i thurgiánk-
ban van még valami eltérés, de attól nem félünk, 
hogy a szivek mélyén ott rágódik a legiszonyúbb 
hitetlenség. Nem is mer jük azt kivánni, hogy 
az intelligens emberek is higyjenek a Jézus 
Krisztusban, mint Megváltóban ; csak az Is tenért 
a kere tekbe illeszkedjenek. Azon megbotránko-
zunk, hogy sokan a szektaság tévút ja i ra térnek, 
de azt nem bánjuk, hogy az evangel ium szerint 
reformált egyház falain belől e falakat az evan-



ge l iumi t é n y e k és igazságok t a g a d á s á v a l dönge-
tik az e m b e r e k . 

Oh bizony, a p r o t e s t á n s o k n a k kell e lőször 
e g y h á z u k a t a p á p i s t a s á g kovászá tó l megt i sz t í t a -
niok. Meg kell t é rn i az edd ig d iva tos fé lhomály-
ból az igazi v i lággyőző evange l iomhoz , be kell 
f o g a d n u n k sz ive inkbe az élő I s ten kegye lmét , 
k e d v e l n ü n k kell az ő igéjével való fogla lkozás t 
s e g y e s ü l e t e k e t kell a l k o t n u n k , melyekből ez élő 
h i t e r e j e h a s s o n ki. P r é d i k á l n u n k kell a Kr i sz tu s 
evange l iomá t , de é l n ü n k is kell a szer in t s há-
za inka t I s t ennek kell s zen t e lnünk , n e m az ö r d ö g 
b ib l i á jának , m e r t h i ába a d m i n i s z t r á l j u k az egy-
háza t , h i á b a fogad juk el a »belmisszió« m e g 
»evangelizáció(c je lszavai t , h a h á z a i n k b a n soha 
I s t e n t d icsé rő ének m e g n e m zendül s a család-
apa, h a m á r egysze r in te l l igens e m b e r , nem m e r 
házi áhitat.ot t a r t a n i vagy n e m is aka r , h a n e m 
a p a r a s z t e m b e r e k e t b iz ta t ja e r re . És h i ába köl-
t ü n k közép i sko l á ink ra mil l iókat , h a az azokból 
k i k e r ü l t e k igen nagy része te l jesen szűkö lköd ik 
élő, evange l iomi hit nélkül . 

Majd, h a az evange l iomi egyházak ú j é le t re 
ke lnek , m a j d h a c se l ekede t e ink m u t a t j á k , hogy 
n e m szégyene l jük a Kr i sz tus evange l iomát , m a j d 
ha az evange l iomi egyházakbó l k i á r a d ó világos-
s á g minden m a g y a r t meggyőz arról , hogy a k inek 
a köz igazga tás , t ö r v é n y h o z á s s adóf i ze tés re n e m 
jó befolyás t engedni , h á t a n n a k a lélek üdvös-
ségé i e befolyás t engedn i nagy köve tkeze t l en ség : 
a k k o r nagyobb sú lya lesz a k i á l t á snak : No popery . 
A k k o r a fe lv i lágosul tak milliói levet ik ö n k é n t 
jó kedvbő l a lelki szo lgaság igáját. S a k k o r az 
egész vi lág megha l l j a s megé r t i az első J a n u s 
P a n n o n i u s e s z a v a i t : 

Hispani, Galli, Slavini, Teutones, Hunni! 
Clavigeri petitis limina sancti Petri? 
Quo ruitis stulti? Latios ditare penates ? 
Salvari in patria siccine nemo potest ? 

Janus Pannonius. 

Ellentétek és összhang a Jézusban. 
(Felolvastatott a nagy-enycdi ref. theologusok körének április 27-én 

tartott ülésén.) 

I. 
A ki azokat, a szellemi harcokat, melyeket a Lélek 

a keresztyénség első századaiban keltett, ismeri, tudhatja, 
hogy a Jézus személyisége mily élénk érdeklődés tárgya 
volt s hogy a legkülönbözőbb pártok és felekezetek, ha 
csak valamennyire is a keresztyénség fénykörébe jutottak, 
mily nagynak, mily dicsőnek, sőt a magok szempontjából 
mennyire tökéletesnek tartották az Idvezítőt. A gnostikus 
ebioniták Őt tartot'ák a tökéletes zsidónak, a zsidó ember 
eszményképének, a zsidóság legtökéletesebb kifejezőjének. 
Azt vallottak, hogy a mit a zsidóság követelt, azt a na-
zarethi Jézus töltötte be legfenségesebben. Viszont a kar-
pokratita gnostikusok az emberiség eszményét látták a 
Jézusban. Vizsgálva a Jézus Krisztus fenséges alakját, 

azt hirdették, hogy az Úr Jézus ment minden zsidó egy-
oldalúságtól. Fő érdeméül azt tudták be, hogy bár zsidó-
nak született, zsidók közt nevekedett, mégis függetleníteni 
tudta magát a zsidók kizárólagos felfogásai alól. Míg így 
a gnostikus ebionita azért dicsőítette a Jézust, mert úgy 
találta, hogy a Jézus az igazi tökéletes zsidó; a karpo-
kratita gnostikus azért magasztalta, mert az Idvezítő egé-
szen megtudta tagadni zsidóságát. Ugyan melyik félnek 
volt igaza ? Melyik látott jobban ? így téve fel a kérdést, 
vájjon adhatunk-e teljesen kielégítő feleletet ? Nem azt 
kell-e mondanunk, hogy a kérdést eldönteni máskép nem 
lehet, minthogy mind a két félnek igazat kell adnunk bi-
zonyos értelemben. 

Mert nincs kétség a felől, hogy először is erre utal-
junk, a Jézus joggal nevezhető a zsidóság eszményének. 
A mi szent volt, a zsidó előtt, az bizonyára szent volt az 
Idvezítő előtt is. A mí a zsidó lelket lelkesültséggel töltötte 
el; az bizonyára az ő nagy lelkét is megindította. Csak 
néhány példát idézünk. A zsidónak szemefenye volt Jeruzsá-
lem. Nemcsak fővárosa volt az országnak, hanem a szent 
város, Istennek dicsőséges városa, az ország szive, a zsidó nép 
vágyódásának örökké vonzó tárgya. * Ha elfelejtkezem rólad, 
óh Jeruzsálem: felejtkezzék el magáról az én jobbkezem. Ra-
gadjon az én nyelvem az én Ínyemhez, ha meg nem emlé-
kezem rólad*. (37. Zsolt 5—6). így énekel a zsoltáríró. 
És mintha a szent költő bánata fokozódott erővel zaklatná 
a Megváltó szivét, a mikor látja a szeretett város buká-
sát a jövőben, könnyekre fakad, s a mikor a képmutató 
vezérek által okozott bajokra figyelmezteti a népet, panasz-
szava így hangzik: Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a 
prófétákat és megkövezed azokat, a kik tehozzád bocsát-
tatnak, mennyiszer akartam egybegyűjteni a te fiaidat, 
mik épen a tyúk az ö fiait egybegyűjti szárnyai alá és 
nem akartátok. (Máté 23, 37). S ha a zsoltáríró elragad-
tatva énekelte: Mely igen szerelmesetek a te hajlékaid, óh 
seregeknek Ura! (Zsolt 84, 2,): bizony az Úr Jézus nem 
kevesebb tiszteletben tartotta az ő Atyjának házát s e ház-
hoz való buzgó szeretet emésztette őt. Mit mondjunk egye-
bet? Említsük-e, hogy a zsidó ünnepeket megtartotta, halála 
előtt kevéssel együtt ette meg tanítványaival a páska-
báránvt, a meggyógyított bélpoklosokat a papokhoz küldte 
s hogy végül az ótestamentomot valami kimondhatatlan 
nagy gyöngédséggel szerette. Talmage, a híres amerikai 
prédikátor bibliáját kezébe fogva így kiáltott fel egyszer: 
Kedves bibliám! édes anyám ebhöl merített vigasztalást 
halálos ágyán. Oh bizony a Jézus is ily gyöngédséggel 
szerette az írásokat. A kísértőt az írás szavaival veri 
vissza. A mikor fenséges hivatásának főgondolatait jelezni 
kívánja, az ótestamentomból olvas fel egy részletet s így 
szól: Az Úrnak Lelke vagyon én rajtam, mivelhogy meg-
kent engemet. Azért küldött engem, hogy a szegényeknek 
az evangeliomot hirdessem, hogy meggyógyítsam a törö-
delmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdes-
sek és a vakok szemeinek megnyitását és a megromlottakat 
szabadon bocsássam. A mikor Keresztelő János messiási 
voltában kétkedik, mert a gyötrő magány hitének világos-
ságát elhomályosította s az Idvezítőhöz követeket küld, 
azzal a kérdéssel: Te vagy-e az, a ki eljövendő vala, vagy 
mást várjunk, (Máté 11, 3), az Úr azokra a jelekre utal, 
a melyekre az ótestamentom. mint az új dicső korszak 
jeleire mutat. (Ézs. 35, 5). Az Idvezítő még a halál kínjai 
közt is az íráshoz fordul. Ugyanaz a szó repül el ajkai-
ról, a melylyel a legnagyobb s legelviselhetetlenebbnek 
látszó fájdalmat a szent énekes már sok száz évvel így 
fejezte ki: Én Istenem! Én Istenem ! Miért hagytál el 
engemet ? (Zsolt. 22, 2). Még feltámadása után is ép a szerint 
az evangelium szerint, a melyet nem igen szoktak zsidós-



kodással vádolni, e tanúbizonyságot teszi: Ezek a beszédek, 
melyeket szóltam nektek, a mikor még veletek volnék, hogy 
szükség beteljesednék mindazoknak, a melyek meg Írattattak 
a Mózes törvényében, a Prófétáknál és a Zsoltárokban én 
felölem. (Lukács 24, 44). És ha a tisztességtudó gyermek 
nemcsak szülői igaz valóját szereti, t. i. a lelket, mely a 
gyermeket áldó gondoskodással vette körül, hanem kegye-
letesen bánik a szülők elhunyta után a testtel is, mely 
mint keret a drága képet körülvette: nem odaadó tisz-
teletet és valami megragadó kegyeletet nyilvánít-e az Úr 
Jézus, a mikor még csak egy pontot vagy jottácskát sem 
enged eltöröltetni abból a csodás könyvből, a mely annyi 
nagy gondolatot, annyi tökéletes vagy fejleszthető igaz-
ságot s a tökéletesebb kifejtést egyenesen követelő tételt 
foglal magában. 

De épen az a tény, hogy a Jézusban az Isten nem 
csak emberré lett, hanem — hogy egy kicsit sajátságosan 
fejezzem ki magamat — zsidó emberré lett: adja a ma-
gyarázatát annak is, hogy a Jézust az ó- és új-korban 
egyaránt sokan azért dicsőitették, mert a zsidó szűkkeblű-
séget, a zsidó képmutatást, a zsidó lelketlenséget és sze-
retetlenséget ostorozva, az egész emberiség mintaképévé 
tudott lenni. 

Miért szerette az Úr Jeruzsálemet s a templomot? 
Mert előtte Jeruzsálem csakugyan az Istennel szövetséges 
népnek fővárosa s a templom csakugyan az Isten lakó-
helye volt. Ha tökéletlenül is, de Jeruzsálem a templom-
mal együtt egy eszményt képviselt, melyet a legnagyobb 
tökéletességre emelve, az Idvezítő el akart vinni a föld 
túlsó határaira is. Jeruzsálem az Idvezítő előtt annak a 
tökéletes Jeruzsálemnek, a mennyországnak, a megvalósult 
Isten országának jelképe volt, a melyet később a szeretett 
tanítvány oly hatalmas ecsettel rajzolt le, s a melyben 
már nem látott kőből csinált templomot, mert a hívek 
mind átalakultak az élő Isten templomává. így a Jézus 
minden zsidó intézményben azokat az örökkévaló erőket 
becsülte, a melyek az ő tökéletes munkáját megelőzték. 
Az isteni nap az általa az ótestamentomi időkben előre 
lövellett sugarakat teljes fényükben ragyogtatta. A szombat 
az Idvezítő előtt az örök szombatról beszélt, a mely Isten 
népére vár. Az örök béke Istenben és Istennel, ezt akarta 
az Úr megvalósítani. És az ótestamentomot bizonyára 
azért szerette, mert az oly Istenről beszélt, a kinek ke-
gyelme és bölcsesége forrásaihoz az emberi lélek még 
sohasem közeledett hiába. Azért mondotta az Úr, hogy 
az írások Ő róla tesznek tanúbizonyságot. (Ján. Y, 39.). 
Mert nem az volt-e az ő fenséges célja, hogy az Isten 
kegyelmes, atyai szivéhez közel vezessen minden tékozló 
fiút?! Nem azért jött-e, hogy azt az Istent, a kinek bűn-
gyűlölő haragjától az ótestamentomi ember az örök irgal-
mat sokszor alig látta, a maga szeretetének teljességében 
ismertesse meg mindenekkel? Sőt e szeretetet, ez örök 
irgalmat Ő beplántálta halála által az emberiség földjébe 
s valóban így lett az ő halála éltető növény, melynek 
gyökerei életet visznek a holt emberi lelkekbe, életet és 
pedig isteni életet, melyet az ember csak kereshet, de 
létre nem hozhat. S mivel a Krisztus ez isteni életet 
mindenkinek fölajánlotta, mivel 0 mindenkiért meghalt, 
mivel 0 mindenek Megváltója: azért jött Ő, a zsidóság 
eszményi képviselője, heves összeütközésbe a zsidóság-
gal s mai napig is minden oly irányzattal, a mely éledni, 
feltámadni, megújulni nem tud vagy nem akar. 

A hitetlen, élettelen és szeretetlen zsidó semmit sem 
akart tudni a kegyelemről, a mely az ő külső intézmé-
nyeiben hatott s megbotránkozott, a mikor valaki, a ki 
az általa várt Messiásnak hirdette magát, azt állította, 
hogy a templom magában véve semmit sem ér, sőt ha 

hitetlen gonosz emberek lakoznak benne, akkor latrok 
barlangjává és kalmárság házává lesz. A mikor az Idvezítő 
nem lépéseinek kimérése által, hanem ama tökéletes világ, 
a mennyei szombat gyógyító erőinek közlése által akarta 
megünnepelni a szombatot: akkor zúgolódtak ellene. S a 
mikor látták, hogy az Idvezítő nem bezárni akarja az 
irgalmat a zsidóság szervezetébe, hanem tökéletességre 
víve, ki akarja vinni a népek közé: akkor megfeszítették, 
mint a zsidóság ellenségét. S a pogányság, mely a zsidó-
ságot lenézte és megvetette, Pilátus képében nyugodtan 
nézte a gyászos menetet, mely a Jézust halálra vitte, 
mert nem vette észre, hogy az Úr Jézus a zsidóságból 
oly erőket áraszt szét. a melyek nélkül a legműveltebb 
pogányság is elsorvad. Csak a keresztyén, a kit a Jézus 
tényleg a maga isteni ábrázatára kezd alakítani, a ki így, 
távol ugyan a tökéletességtől, az Idvezítővel szellemi ro-
konságba jő: az értheti meg, mikép lehetett a Jézus a 
»legigazabb izraelita« s egyúttal az »ember* a szó legfen-
ségesebb értelmében, a kinek a tökéletességét, hogy ki-
magyarázhassuk, e gyarlóvilág fölött kell kereskednünk s 
isteni tényezők közvetlen hatását kell feltételeznünk. 

Hogy azonban e magaslatra emelkedhessünk, lépcső-
ket kell használnunk Mert nemcsak a zsidóság és az ál-
talános emberi ellentétét s egyúttal összhangját láthatjuk 
az Idvezítőben, hanem oly ellentéteket is békít ki az ő 
tökéletes személyisége, a melyeknek összhangba hozása 
helyett ma mindinkább fenyeget az ellentétek szinte meg-
semmisítő dúhössége. 

A mikor azonban a Jézusban található, habár ki-
békített ellentétekről beszélünk, egy ellentétet határozottan 
ki kell zárnunk, t. i. azt, a mely a szentség és bűn között 
áll fenn. A Jézus e tekintetben példátlan tüneményt tár 
szemeink elé. A többi vallásalapítók, még a róluk fen-
maradt s kiszínezett adatok szerint is, bűnös emberek vol-
tak. Buddha jó ideig rossz úton járt hívei szerint is. Mi 
szerintünk természetesen rossz úton járt élete végéig, 
mert képtelenségekre vezette az embereket. Mohamed meg 
épen kitűnt mindenben, a mitől a keresztyén erkölcsiség 
irtózik: erőszakosságban, paráznaságban, képmutatásban. 
A dologban azonban az a legcsodálatosabb, hogy az em-
beriség ama kiváló vezéralakjai, a kik nagyságukat a 
Jézusnak köszönhetik, minél jobban megismerkedtek az 
Idvezítővel, annál jobban keseregtek bűnösségük felett, 
Minél tovább haladtak a keresztyén élet útján, annál tisz-
tábbnak, szentebbnek, tökéletesebbnek tünt fél előttük 
az Ur s annál gyarlóbbnak, erőtelenebbnek s tökéletle-
nebbnek tűntek fel ők maguk. A keresztyénség legkiválóbb 
képviselői Keresztelő Jánossal együtt azt kiáltották: Ne-
künk szállnunk kell, neki pedig emelkednie. És a míg 
iszonyattal telünk el, ha valaki a gyarló emberek közül 
folyton jóságát ajánlgatja s erényeivel dicsekszik, sőt gyanú 
keletkezik bennünk, hogy ugyan erényeinek felsorolásával 
nem bűneit akarja-e takargatni: addig a Jézusnál egész 
természetesnek találjuk, hogy magát tőlünk, bűnös embe-
rektől megkülönbözteti s így szól: ha ti, gonoszok lévén, 
tudtok jó adományokat adni a ti gyermekeiteknek, meny-
nyivel inkább ád jót a mennyei Atya azoknak, a kik azt 
tőle kérik. (Máté 7, 11.) S mély megalázódással halljuk, 
hogy mikor a legszebb imára tanít, bennünket, különösen 
hangsúlyozza, hogy az nem az 0 imája, mert Ő neki 
nincs szüksége arra, hogy bűnbocsánatért könyörögjön. 
Azért így szól: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok! Óh 
bizony neki nem kellett bűnbocsánatért esdekelnie, mert 
nemcsak nem követett el bűnt, hanem lelke egyáltalán 
tiszta volt a bűntől. Neki még szájában sem találtaték 
álnokság. Utálta nemcsak a durva bűnöket, hanem azokat 
a finom vétkeket is, a melyekkel sokszor imádkozás, ala-



mizsna osztogatás is jár együtt, de a melyek annál vesze-
delmesebbek, mert a lelket teljesen elaltatják s az Isten 
kegyelmének befogadására alkalmatlanná teszik. Épen azért 
senki a saját erényeire büszke, saját igazságára támasz-
kodó farizeizmust nála jobban nem ostromolta. Egyúttal 
a bűn forrására, a hitetlenségre, az Istennel való közös-
sége megszakítására is rámutatott s míg egyfelől meg-
jövendölte, hogy ha majd a Szent Lélek a maga egész 
teljességében kiárad, meggyőzi a világot a bűnről. (János 
16, 9.) hogy t. i. Ő benne nem hisznek; másfelől rámu-
tatott e főbűn gyógyszerére is. A mikor a szadduceusok 
rettentően szövevényes okoskodással akarlak diadalt sze-
rezni hitetlenségüknek, az Jdvezítő széjjelmetszette a 
gonosz hálót, melyet ellenei készítettek s utalta őket az 
Isten hatalmára, a ki minden emberi bölcselkedésnél job-
ban megérteti a hit nagy igazságait s utalta őket az írá-
sokra, melyeket ismervén, még sem ismertek s egyúttal 
tudtokra adta, hogy a míg az önmagok készítette labyrinthus-
ban járnak s az Isten igéje által kimutatott megalázödás 
gyógyszerét be nem veszik, addig a világ Megváltója csak 
azt kiálthatja feléjök: Tévelyegtek. 

Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 
Népiskolai vallástanításunk sikertelen-

ségének okairól. 
Felolvastatott az Okor-sziget-vidéki egyházi értekezleten. 

I. 
Ki az, a ki ne vallaná, hogy magasztos célokért, 

nemes eszmékért lelkesülni, azok megvalósulásáért küz-
deni legszebb feladata s a természeti lényektől mintegy 
megkülönböztető jele az embernek ? Közöttünk nincs senki, 
mert hiszen épen ily nemes cél hozott itt össze bennün-
ket : Isten országának terjesztése. És ki az, a ki ne tudná, 
hogy bármely cél felé törő munkásnak eszközökre, a küz-
delemhez fegyverekre van szüksége? Mindnyájan tudjuk 
ezt, de tudjuk egyszersmind azt is, hogy úgy az eszközök, 
mint a fegyverek közül a legjobbakat kell kiválogatnunk, 
mert csak így érjük el a célt, csak így koronázza győze-
lem harcainkat. 

Időnk a lázas küzdelemnek, az erők megfeszítésének 
ideje. Az eszménviség mellett ott látjuk az anyagiasságot; 
a magasztos mellett a köznapiast, a közügy mellett a 
magánérdeket, a vallásosság és erkölcsiség mellett a vallás-
talanságot és a többé-kevésbbé nyilt erkölcstelenséget a 
sorompók előtt. Élet-halál harcát vívja mindegyik. Zászló-
juk alatt ott vannak híveik elszántan a küzdelemre. 

Ott állunk mi is — kicsiny csapat — az Úr zászlója 
alatt küzdeni készen a legüdvösebb érdekében. Sajnos, hogy 
még csak a kezdet kezdetén vagyunk! Harckészen álló elle-
neinkkel: a hitetlenséggel, közönyösséggel, önzéssel, elbiza-
kodott, vakmerő szemfényvesztéssel szemben még csak most 
válogatjuk fegyvereinket. A régiek részben elvesztek, vagy 
élők kicsorbult; fel kell őket cserélnünk másokkal, a még 
használhatókat pedig ki kell javítanunk lankadni nem 
tudó, lelkesült imával, hűséges munkával. 

Ilyen használható, de javításra váró eszközünk és 
egyúttal fegyverünk a népiskola, mely nemcsak növelheti 
számunkat, hanem pajzsot és támadó fegyvert ad egy-
szerre kezünkbe. De ha ilyenül használni akarjuk, erősí-
tenünk s átalakítsnunk kell, mert mostani állapotában alig 
hasznavehető. Erejében célttévesztett, káros hatású intéz-
kedések által megbénítva, hatályosságát elveszítette; a belőle 
kikerülő nemzedék nem olyan, hogy reá harcainkban szá-
míthatnánk : lelke mindenféle szükséges és szükségtelen 
holmival megtömve, a zűr-zavar tanyája; érzései a leg-
jobbtól a legaljasabbig váltakoznak ; jelleme fejletlen ; aka-
rata iránynélküli; szóval egy olyan sereg, melylyel ütkö-
zetet veszíteni igen. de nyerni nem lehet. 

Ezen változtatnunk kell, mert célunk érdeke azt 
követeli és változtatnunk lehet, mert ismerjük az okokat, 
melyek ez állapotot előidézték. 

Mielőtt ezen okokat kutatnám, sietek kijelenteni azon 
nézetemet, hogy a vallás-erkölcsi nevelést a szorosabb 
értelemben vett vallástanítástól csak fogalmilag lehet el-
választani, de tényleg nem, mert vallás-erkölcsi nevelés 
vallásos oktatás nélkül nem képzelhető, valamint a vallás-
oktatás sem nélkülözheti a nevelési célt, mert akkor egy-
szerű szellemi gimnasztikává fajul. Ezáltal indíttatva nem-
csak a vallástanításról, hanem a vallásos nevelésről is 
megemlékezem. 

Szükségesnek tartom elmondani azt is, hogyan fogom 
én fel á vallás-erkölcsi képzés célját. Ez szerintem abban 
áll, hogy a gyermek, illetőleg növendék ismerkedjék meg 
vallásával, szeresse meg azt s végül kövesse annak uta-
sításait, engedelmeskedjék parancsaínak minden utógon-
dolat nélkül. Elértük-e mi vallástanítók ezt a célt ? Nem, 
sőt tán meg sem közelítettük. A mi növendékeink tudnak 
ugyan valamit a vallástani tárgyakból, a míg iskolába 
járnak, de azután alig marad meg bennük valami; talán 
szeretik is vallásukat, mert látják szülőik részéről (?) az 
ahhoz való ragaszkodást, de ez nem olyan szeretet, a 
mely valaha áldozatokra is képes legyen. Az erkölcsös-
ségről, a vallás parancsainak követéséről pedig jobb lesz 
nem beszélnünk, talán akkor nem látja senki arcunk pírját. 

Miért van ez így? mi itt a gátló akadály? 
Eszembe jut önkénytelenül is Salzman paedagogiai 

hitvallása: »A nevelő tanítványai minden hibájának és 
vétkének okát önmagában keresse*. Nem mondom én, a 
mint nem mondja a schnepfenthali nevelő sem, hogy azt 
minden egyes esetben ott meg is találja, de ez az önvizs-
gálat alól fel nem menthet senkit. A vallás-erkölcsi kép-
zés sikertelenségének okai után kutatva, először is tehát 
magunkkal kell számot vetnünk. 

Jer, édes kartársam, ismerjük meg magunkat! Én 
majd felteszem a kérdéseket, gondolkodjunk rajtok együtt, 
feleljünk meg rájok közösen. 

Talán nem vagyunk eléggé magunk sem vallásosak? 
Te méltatlankodva felelsz: Hogy mondhat valaki rólam 
ilyent? — azonnal letenném a tanítói tisztet, mihelyt ez 
rám illenék. Nem is sérteni akartalak, én a te vallásos-
ságodban a legkevésbbé sem kétkedem, ép úgy, a mint 



nem szeretném, ha valaki az enyémet kétségbe vonná De 
úgy látszik, mintha valami fölött még sem értenénk egyet. 
Én a vallásosság alatt nem csak a hivést értem ám, 
hanem a vallási elveknek életünkben való megtestesítését 
is. Te is úgy érted ? Jó, kérdezzük meg hát magunktól: 
nem vághatná-e szemünkbe ezen vádat: »Bennem akarod 
felkelteni azt, a mivel magad sem bírsz!* Hallgatsz? Nem 
kérdem tehát gondolataidat, de nem hallgathatom el, hogy 
a sikernek egyik legnagyobb akadálya az, ha a tanító 
maga sem hiszi, a mit tanít és nem úgy cselekszik, a 
mint utasít. 

Talán nem fordítunk elég gondot növendékeink lelki 
fejlesztésére? Ez is alighanem talál, hiszen hányszor meg-
történik, hogy még tehetségeiknek fejlettségi fokát sem 
ismerjük. Hol találjuk meg hát az alapot, melyre épít-
sünk ? Hányszor esik meg az is, hogy készületlen lépünk 
az iskolába s tanításunk nem tanítás, hanem egyszerű 
dressura. Hányszor jön elő az, hogy többet követelünk 
tanítványainktól, mint a mennyit lehet s az eredmény 
a tárgy szeretete helyett a tárgy gyűlölete. Ilyen munka 
után hiában is várunk aztán eredményt! . . . 

Talán nem a tárgy természetével egyező módszert 
használunk, s az élet helyett a körfélügyelői vizsgálatnak 
dolgozunk? Ez a kettős vád sem alaptalan és egymással 
nagyon összefügg. A vizsgálat, már természeténél fogva, 
nem kutathatja, milyen volt a vallásoktatás alaki haszna, 
neki meg kell elégedni az anyagi oldallal, vagyis a tanu-
lásra szánt ismeretek számonkérésével. E miatt azon hi-
bába esünk igen sokszor, hogy minden áron anyagi ered-
ményt akarván elérni, figyelmen kívül hagyjuk az alaki 
képzést, t. i. az értelem, kedély és jellem fejlesztést. Tehát 
ugyebár az önző érdekből származó munka is lehet oka 
a sikertelenségnek ? És nemde van némi haszna az önvizs-
gálatnak ? 

Légrádi János, 
n.-peterdi tanító. 

T Á R C A . 

A vallások világparlamentjének eredményei. 
Jiarrows J. H. chicagói lelkésznek, a parlament elnökének 

a meghívott tagokhoz küldött jelentése. 

i III. 
A gyűlés egyik legfontosabb eredménye volt, felvilá-

gosodott lelkekre nézve, a jobb egyetértés, mely a protestán-
sok és katholikusok közt Amerikában létrejött. Mikor az 
amerikai katholikus érsekek a Vatikán tudtával és bele-
egyezésével részt vettek a parlamentben, nagyon emelték 
annak történeti fontosságát. A pontosság, melylyel a pro-
gramúi rájok eső részét előadták, szónokaik ügyessége, 
udvariassága és jóindulata mindenkire jó benyomást tett. 
S bár a következő hónapok éles támadásokkal voltak 
telve a római katholikus egyház ellen, mégis a vallási 
parlament után jobb egyetértés jött létre az amerikai 
protestánsok és katholikusok közt, mint azelőtt valaha 
volt. Az »Amerikai Pártfogó Társulat* fanatikus és ostoba 

támadásai teljességgel nem rontották le amaz aranynapok 
emlékét, a midőn, a történelemben először, protestáns és 
katholikus papok szerető és barátságos közösségben ültek 
egymás mellett. A katholikus püspökök résztvétele mellett, 
szinte nevetségesnek tünt fel, hogy az angol állam-egyház 
hivatalosan visszautasította a parlamentben való részvé-
telt. De a Gibbons bibornok, Bedwood érsek, Keane püs-
pök. s mások által kifejezett nemeslelkű és szabadelvű 
érzelmek mély benyomást tettek az amerikai prostestán-
sokra. D'Alviella gróf mondja, hogy az európai római 
katholikus lapok nem reprodukálták ezen érzelmeket, s 
egy erős protestáns hang Olaszországban azt kérdezte, 
hogy ha Amerikában jogosult, hogy a protestánsok a 
katholikusokhoz békével közelednek, miért lenne az ilyen 
közeledés Olaszhonban elítélendő és visszautasítandó ? Hát 
Amerikában szabadság a katholicismus és Európában türel-
metlenség ? Meddig fog még a lelkiismeretnek ezen dualiz-
musa tartani ? Naville Ernő, Kálvin városában, békéltető és 
jóindulatú szavakat mondott ez ügyben, de azok nem talál-
tak rokonszenves visszhangra. Ellenben Amerikában, a 
protestáns szószékekről hangzó békés szavakat barátsággal 
fogadta sok katholikus prelátus. Ez nagyon meglepte 
Sabbatier Ágost tanárt, ki a ^Journal de Genéve«-ben 
azt mondja a parlamentben jelenlevő katholikus főpapok-
ról, hogy > magaviseletük annyira új volt, s oly ellent-
mondó a római egyház rendes békülni nem akaró és ex-
clusiv állásával szemben, hogy ez Franciaországban hihe-
tetlennek látszik*. Castelar nagy szenzációt keltett azzal, 
mikor egy irodalmi társaságban saját házánál kijelentette, 
hogy hangadó katholikus prelátusok részt vettek a vallá-
sok parlamentjében. 

A minden vallások parlamentje volt szükséges ahhoz, 
hogy az első modern keresztyén parlamentet összehozza. 
Egy kevésbbé általános kísérlet nem gyűjthette volna össze 
Krisztus tanítványait. Sokszor megjegyezték, hogy kevés 
felekezetiséget prédikáltak a gyűlésben. Itt a keresztyénség 
igazán megértette a Mesterét. Ez a gyűlés, melyből sokan 
egy új egyesült egyházat jósoltak, nagy hatást tett igen 
sok keresztyénre. Áz egyesülés megvalósítása mind növek-
vőbb mérvet öltött. Keone püspök azt mondja, hogy az 
amerikaiak túlságosan igyekeznek gyors eredményt érni 
el, s ő szinte elégedett, ha azt mondhatja, hogy »a par-
lament teljesítette igéretét«. Fenséges, mély benyomást 
keltő, változatlanul bevégzett tényként, szent és olthatatlan 
tűzzel égő jeladás gyanánt áll az a történelem előtt. De 
a szellemi világban a tények rögtöni eredményre vezet-
nek. Változnak az érzelmek s azután a meggyőződések. 
Az ünnepélyes parancsolat, melyet a parlament minden 
igaz hívőnek prédikál, visszatérés az őskeresztyének kez-
detbeli egységére, mely előfeltétele az egész világ meg-
térésének. E legbensőbb hitben működnek tovább a keresz-
tyén hivők, kiki a maga módja szerint. Lehet, hogy a siker 
még messze van, de bizonyosan megjő. 

A parlament tárgyalásai során kiderült, hogy a ke-
resztyénség különböző felekezetei a vallás és erkölcs 
főbb kérdéseiben egyetértenek. Tremantle kimutatja, hogy 
a hit, a vallás központi nagy igazságaiban a modern 
gondolkozás haladása által megerősödött; de rámutatott 
arra is, hogy ezek mellett a nagy igazságok mellett nap-
nap után háttérbe szorulnak az egyházi és theologiai 
ellentétek s viszont, hogy a korunkat mozgató nagy tár-
sadalmi problémákat, melyek megoldására minden keresz-
tyén hitfelekezet egyesülhet, a vallás-erkölcsi életnek 
hovatovább lényegesebb alkatrészeiként kell elismernünk. 
A Peabody, Elv és Henderson tanárok és dr. Gladden és 
dr. Small által tartott előadások és Írásban benyújtott 
értekezések, melyek mindannyian égető társadalmi kér-



déseket tárgyaltak, megannyi szikrái valának annak az 
isteni tűznek, mely egykor a felekezeti korlátokat leégetni 
van hivatva. Ha egyszer akkor összpontosíthatjuk a ke-
resztyén elmék érdeklődését, úgy a gyakorlati erkölcs leg-
nagyobb thémái, mint az összehasonlító vallástudomány 
legmagasabb tárgyai körül mint fognak úgyszólván maguk-
tól leomlani a csekélyebb jelentőségű felekezeti választó 
falak! A világnak nagyobb elmékre, nagyobb lelkekre, 
nagyobb emberekre van szüksége s úgylátszik, hogy az 
isteni világ-fejlesztésben eljött az ő megjelenésöknek az 
ideje. Az emberiség legfenségesebb ügyére való nagyobb 
figyelem száműzi a szentségtelen tüzet az oltárokról, me-
lyeken most a vallásos túlbuzgóság vagy a hitközöny 
végzi a szolgálatot! 

A világ nem fogja elfelejteni a tiszteletreméltó 
dr. Schaff Fülöp utolsó szavát, melyet a parlamentben a 
keresztyénség egyesítése érdekében mondott. »Úgy szólott, 
mint egy próféta, írja Comba tanár Rómából, mert e 
szava hattyúdala volt*. S valóban, a parlamentet moz-
gató egyik főeszme a keresztyénség egyesítése volt, mely 
eszme előkészület az egész világ keresztyénné tételére. 
Miután minden vallás megtalálta »közös alapját a keresz-
tyénségben*. mint Castelar mondta, s miután elkerülhe-
tetlenül a legjobb vallásnak kell előtérbe jutnia, nem 
kötelességünk-e arra törekedni, hogy az emberi haladás-
nak szálait mind jobban és jobban összpontosítsuk a 
Krisztusban, »az emberiség egyesítőjében ?« Soha még a 
földön, írja egy tudós, egy tény oly kétségtelenül bebizo-
nyítva nem volt, mint az, hogy a keresztyénség, de csak 
is ez, elég nagy arra, hogy az egész föld kerekségét 
beborítsa, s az Isten szivéhez juttassa. A modern társa-
dalom tömérdek bajainak gyógyítgatásában és a világ 
evangelizálásának dicső munkájában a keresztyének ma 
mind inkább és inkább egyesülnek egymással. De termé-
szetesen minden nagy eseménynek megvan a maga 
visszahatása, s a szellemi ellentétek szoros szomszédság-
ban vannak egymással. Lehet a vailásos világot egy irányba 
vinni, mint az utasokat egy hajón, de azért idegenkedés 
és veszekedés mégis támadhat az utazók között. így a 
most tapasztalható haladás közepett látjuk, hogy az ame-
rikai katholicizmus dicsőíti a vallási szabadságot és test-
vériséget, míg az amerikai presbyterianismusban roma-
nizáló, kizárólagos és reakcionárius törekvések észlelhetők. 

Amerika szivének testvéries szelleme volt az, melynek 
sikerült összehozni az oly messze szétvált vallási eleme-
ket. Ellenségeknek vélték magukat s egymással találkozván, 
felfedezték, hogy mind testvérek, kiknek egy atyjuk van 
a mennyben. Beszélni azokról a mély, gyengéd érzelmek-
ről, melyeket a keleti igazságkeresők a parlamentben való 
részvételökkel ébresztettek, kik komolyan, szivök szerint 
hitték, hogy nekik sok tanítni valójuk, de valami tanulni 
valójok is van a parlamentben; visszaidézni az érzéseket, 
melyeket a parlament nagy megnyitó és záró órájában 
felkeltett: nem lenne egyéb, mint elmerülni abba, mit 
sokan érzelgős rhapsodiának neveznek. Az azonban teljes-
séggel nem érzelgés, ha azt mondjuk, hogy »az elzárkózás 
és gyűlölködés kora elmúlt, s a türelmesség és tudomá-
nyos összehasonlítás ideje jött el«. Mert kétségtelen, hogy 
a parlament számos előítéletet oszlatott el. A nélkül, hogy 
kísérletet tettek volna akár a dogmatika egyenjogúsítására, 
akár új világ-vallás alapításának vagy a meglevők külső 
egyesítésére gondoltak volna: nagy szabadságot engedtek 
meg minden vallásnak és minden nemzetnek s párját ritkító 
egyetértésben tartották meg a parlament üléseit. Nagy 
jelentőségű volt az emberi testvériségre a Miatyánknak, 
ez általános imának mindennapi elmondása, bár a parla-
ment egysége inkább szellemi, mint hitbeli volt. S ha ez 

a gyűlés egyszerűen csak a testvériség szélesebb elterje-
dését érte volna el, akkor is megérdemlené, mint a Lon-
doni »Daily Telegraph* mondta, hogy korunk legneve-
zetesebb eseményei között foglaljon helyet. Bizonyára 
tiltakozás volt ez az érzés kizárólagossága, a tudatlan 
gőg, az egyházi elzárkózás s a dogmatikus fenhéjázás 
ellen, melyek a vallás terén gyakran uralkodnak. Ezután 
könnyebb lesz belátni az embereknek, hogy nem szeny-
nyezik be vallási felfogásukat s éltöket azzal, ha meg-
engedik nekik, hogy a másokéval is érintkezzenek. 

A parlament erkölcsi egysége mély benyomást kel-
tett s ha valaki nemzetközi igazságosságok érdekében 
szólal fel. idézheti általános ítéletét és érzelmét e vallási 
kongresszusnak. Kétségkívül sokan fognak félni, hogy az 
is a parlament egyik hatása lesz, hogy módosul a régi 
orthodox tanítás azokra vonatkozólag, a kik nem ismer-
ték s nem fogadták be a történeti Krisztust. De ez az 
eredmény csak jó. Sok tévedést, melybe a parlament bírálói 
beleestek, el lehetett volna kerülni, ha nagyobb fogalmok 
lett volna a Krisztus munkájáról, mint a ki az eredeti 
világosság, mely megvilágosít minden embert, ki a vi-
lágra jön. 

íme ilyenek a visszhangjai és eredményei az emlé-
kezetes vallási összejövetelnek. A parlament fő kezdemé-
nyezői hálásak azért a mit elértek, s boldogok volnának, 
ha valami nagyobbat és jobbat csinálhattak volna. De 
legtöbben közülök meg lesznek elégedve, ha dr. Abbott 
Lyman jóslatszerű szavai beteljesednek, hogy »végső ered-
ménye a vallások parlamentjének az lesz, hogy mélyíti 
fogalmunkat a keresztvénségről, s ennek elfogadását logikai 
és szellemi szükséggé teszi*, vagy ha Grose chicagói 
tanár eme szavai történelmieknek bizonyulnak, hogy »a 
parlament Istentől volt arra kiválasztva, hogy az emberi 
testvériség és könyörület határait tágítsa, szélesítse; hogy 
a világ vallásos gondolkozásának a vezetőit rokonszenves 
ismeretség és közösség kötelékébe fűzze össze; hogy a 
szellemet a szellemnek megnyilatkoztassa; s hogy az Isten 
atvaságának s az ember testvériségének egyetemes értel-
mét mélyebbé tegye«. 

Angolból Maszák Viola. 

B E L M I S S Z I Ó . 
É s z r e v é t e l e k . 

Csiky Lajos »Lelkipásztori teendőink « című közleményére. 

»Mik lesznek a mi lelkészeink lelkipásztori teendői 
az új viszonyok között?* . . . Ezen kérdésre nem annyira 
az elméleti, mint. sokkal inkább a gyakorlati élet mezején 
gyűjtött tapasztalati igazságok adják meg az igazi feleletet. 

Ilyen tapasztalati igazságokból összeállított »Észrevé-
telekének kérek most helyet e nagybecsű Lapban a szer-
kesztőségtől. 

»Viseljen a lelkész gondot, istentiszteleteken kívül 
is, felhívás nélkül, lelkiismeretének buzgalma folytán gyüle-
kezetének kicsinyeire az iskolában s nagyjaira az élet 
minden viszonyai, úgy kedvező, mint kedvezőtlen körül-
ményei között.* 

Ezt az intést adja Gs. L. úr s hozzáteszi, hogy >csak 
a ki ezt megteszi, érdemes az igazi lelkipásztor névre*. 

Helyes! . . . s onnan az elmélet kathedrájáról szépen 
is hangzik az ilyen igehirdetés, de nézzük csak, vájjon 
valósítható-e ez a követelés kint az életben, a legjobb 
cl kci-Fílt s a legszívesebb igyekezet mellett is? 



»Viseljetek gondot a gyülekezet kicsinyeire az isko-
lában !* 

Ha ez az intés azt teszi, hogy ellenőrizzék híven, 
kellő mértékben a lelkészek a népiskolai tanítók vallás-
tanítását és erkölcsi nevelését, úgy nem mondom, hogy 
túlszigorú, avagy merőben teljesíthetlen ez az intés; de 
ha azt a kívánságot fejezi ki, miszerint, bent az iskolában, 
tanórákhoz kötött vallástanítással s erkölcsi neveléssel 
foglalkozzék a lelkész: akkor ez a kívánság nemcsak túl-
szigorú. hanem merőben teljesíthetetlen azon rendszer kere-
tében, a melyen belül kell most mozognia a legbuzgóbb 
törekvésű lelkipásztorok hivatalos teendőinek is. 

íme 10, 15, 20 ezer lelket számláló egyházközségeink-
ben két. lelkész van 10, 15, 20 tanító s ugyanannyi tan-
terem mellett. 

Állítom, hogy ha minden idejét, a mikor nem végez 
istentiszteletet, a tantermekben tölti is az a két lelkész, 
nem tehet eleget ezen intésnek: »viseljen gondot a lelkész 
gyülekezetének kicsinyeire az iskolában /« . . . 

Nem tehet pedig eleget egyszerűen azért, mert nincs 
rá sem fizikai ereje, sem elegendő ideje. Nincs ám! , . . 
mert istentisztelet végezése nemcsak a szorosan úgyneve-
zett templomi szolgálatok teljesítésekor vár ama lelkészekre, 
hanem azokon túl és kívül is, és pedig a templomi szolgála-
toknál jóval több időt igénylő temetési szolgálatok várnak 
reájok úgyszólván mindennap, sőt a nappalnak délelőttjén 
úgy. mint délutánján. 

Az említett népességű s két lelkészszel bíró egyház-
községekben 348, 512, 895 (Gyomán, Szentesen, Békésen), 
sőt sokkal több is a halottak száma évenként s a rend-
szer megengedi, hogy már két, sőt egy éves gyermeket 
is két pappal temettessenek a szülék. Az egyik lelkész a 
háznál könyörög és tart »alkalmazást«-t, a másik a temető-
ben végez rövidebb, hosszabb szertartást, a fizetés mértéke 
szerint. 

Egy-egy ilyen temetés, a szülei ház és a temető 
távolsága szerint, 2—3, sőt négy órai időbe is kerülhet 
s mikor hazakerül a lelkész, elfáradva dől tanulószobája 
kerevetére. Alig dől le azonban, máris kopogtatnak s neki 
fel kell kelnie és a jelentkező panaszos feleket zúgolódás 
nélkül ki kell hallgatnia. 

A ki keveselli azt az iskolai munkát, a mit az emlí-
tett népességű egyházak lelkészei az adott viszonyok és 
körülmények közt végeznek, menjen el csak egv hétre egy 
ilyen egyházközségbe s legyen ott bármelyik lelkésznek a 
vendége : meggyőződik bizonyára arról, hogy az ilyen egy-
házközségekben működő lelkészek, épen lelkiismeretök su-
galma folytán, még felhívásra sem viselhetnek gondot a 
gyülekezet kicsinyeire az iskolában; . . . de azért nem 
érdemetlenek ám az »igazi lelkipásztor« névre. 

De hát azon lelkészek, a kiknek lelki gondozása 
500, 1000, 2000 lélekre terjed ki csak, miért ne tehetnék 
meg ezt? 

Nem tehetik meg úgy, a hogy Cs. L. úr kívánja ezek 
sem, több igen fontos ok miatt, már csak azért sem, 
mert nincs külön tanterem, a hol taníthassanak; a tanítót, 
illetve a tanítókat pedig nem lehet mindennap kiszorítani 
az ő tantermeikből, sem a gyermekekét a rendes tanórák 
után még vallástanőrára ott marasztani. 

Ezt nem helyeselnék magok a szülék sem s egy 
ilyen gyakorlat nem lenne üdvös sem a lélek, sem a test 
természetes fejlődésére. 

A mit a kis egyházakban működő lelkészek az isko-
lában tehetnek, az nem határozódhatik másban, mint 
abban, hogy szerdán, szombaton és vasárnap délután 
2—2 órát a gyülekezet kicsinyeinek lelki gondozására, 
valláserkölcsi oktatására fordítanak. Szerdán délután a 

tanköteles leány, szombaton délután a fiúgyermekeket 
oktatván, vasárnap délután pedig az ismétlőiskolásokat, és 
pedig Szt-György naptól Szt-Mihály napig a templomban, 
egyébkor tanteremben. Ez lenne az úgynevezett gyermek-
istentisztelet, a mit télen át sohasem szabad templomban 
megtartani. 

Azt akarni, hogy ennél (az eddig is végzett felügye-
leten kívül) többet tegyen az iskolában egv kis egyház-
községben működő lelkész : annyi, mint lehetetlent akarni. 
Pedig az életbölcseség ábécéjének első betűje ez az igaz-
ság: »nem kell soha lehetetlent akarni!« 

És most menjünk tovább s lássuk, hogy miben hatá-
rozódhatik a lelkipásztori gondviselés, istentiszteleten kívül. 
a gyülekezet nagyjaival szemben ? 

A 10, 15, 20 ezer lelket számláló s csak két lel-
készszel bíró gyülekezetekben egyszerűen fizikai lehetetlen-
ség a gyülekezet nagyjaival, a mindennap előforduló hivatalos 
teendők alkalmain, a szokott templomi istentiszteleteken 
és nem a templomban végzett lelkészi rendes szolgálatok 
idején kívül találkozni csak akarni is annak a két lel-
késznek. 

Ha mindenikkel akarnak találkozni: akkor minden 
főutcában kell építtetniük egy-egy nagy termet s annyi 
terhet szükséges vállaikra venniök, hogy annak hordozása 
alatt mar az első hónapban össze fognak roskadni s a 
szokott rendes szolgálatok végezésére is egészen alkal-
matlanokká fognak lenni, a mostani rendszer mellett. 

Az ilyen lelkészek tehát a mostani rendszer meg nem 
változtatásáig mit sem tehetnek mást és többet a gyüle-
kezet nagyjaival szemben, mint a mit és a mennyit tettek 
eddig és tesznek most a legbuzgóbbak. 

Hanem az 500. 1000, 2000 lelket számláló egyház-
községek lelkészei e tekintetben is tehetnek valamit, sőt 
tehetnek igen sokat olyat, a mit nem tettek eddig. 

Tehetnek, ha vannak az egyházközségben alkalmas 
gyülekezési helyek. De azt, hogy házról-házra járjon a 
lelkész s úgy érintkezzék a gyülekezet nagyjaival, ellen-
kezőnek tartom a józan pasztorális prudenciával s nem 
tudom összeegyeztetni a cura pasztorálissal sem. (Miért? 
Szcrk.) 

A lelkész ne akarjon soha külön egyes felnőtt egy-
háztagokkal a végett találkozni, hogy velők szemben a 
lelkipásztori gondviselés munkáját végezze; hanem legye-
nek minden egyházközségben alkalmas gyülekezési helyek 
s a lelkész ezekben találkozzék az egyházközség nagyjai-
val. természetesen a templomi istentiszteleten, de nem álta-
lában istentiszteleten kívül, hanem tartván azon a gyüle-
kezési helyen házi istentiszteletet. 

Ez lehet egyesegyedül az a praeservativa, a mit 
sikerrel alkalmazhatunk a nazarénizmus és baptizmus 
s általában a szektáskodás terjedése ellen. 

Egy még be nem következett egyházközségi betegség 
ellen, az egyházközség tagjainak csak az a meggyőződése 
lehet a biztos praeservativa, miszerint egy tanult és gya-
korlott lelkész mégis csak biztosabban, tehát jobb sikerrel 
hajthatja végre ugyanazon lelki kúrát, mint egy tanulatlan, 
kóborló s legalább is gyanús előéletű kuruzsoló. 

Ez a meggyőződés, bármely lelki baj, avagy beteg-
ség gyógyítása végett tanult orvoshoz fordul; és csakis 
ez a meggyőződés fordul el a nazarénus és baptista ku-
ruzsolóktól. 

Olyan intézkedéseket tegyenek tehát a lelkipásztorok, 
a melyek képesek ezt a meggyőződést necsak megsze-
rezni, hanem meg is szilárdítani a nép legalsó rétegében is. 

Ilyen intézkedések nélkül hiába mondunk Lévay 
Lajos tollából került népszerű egyházi beszédeket, hiába 
mondjuk azokat a Garzó ékesen szóló nyelvén, nem hall-



gatja meg azokat a paciens, hanem azokhoz fordul, a kik-
nek hisz s a kikben bízik. 

Csak az a lelkész viselhet pedig gondot gyülekeze-
tének nagyjaira az élet minden viszonyai között, a kinek 
hisznek s akiben bíznak a gyülekezet nagyjai, kedvező 
úszy. mint kedvezőtlen körülményeik közt. 

Ágya, 1895. 
Nagy Sándor, 

ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

A nagy-szalontai egyházmegye közgyűlése. 
A nagy-szalontai egyházmegye április 18-án tartotta 

közgyűlését a gimnázium épületében Szél Kálmán esperes 
és Tisza Kálmán egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. 
Előző napon délelőtt a tanügyi bizottság tartotta ülését, 
melyen Kozma Zsigmond tanügyi bizottsági jegyző terjesz-
tette elő az iskolalátogatók jelentése alapján, nagy gond-
dal elkészített jelentését. Visszapillantást vetve a tanügyi 
bizottság 10 évi működésére, örömmel konstatálja, hogy 
az egyházmegye tanügyi bizottságának ez idő alatti buzgó 
munkássága az iskolák szellemi színvonalát nagyban 
emelte. A tankötelesek száma fokozatosan emelkedik, ügy-
annyira. hogy az iskolák túlzsúfoltságának megszüntetése 
végett legalább 20 új tanítói állomást kellene felállítani. 
A jelentés alapján több fontos iskolaügyi kérdés az egy-
házmegyéhez terjesztetett fel, hatósági intézkedés foganato-
sítása végett. 

Délután egyházi értekezlet tartatott, a mikor Szél 
Kálmán a gyűlést megnyitva, kifejtette az egyházi érte-
kezlet célját, jelentőségét, melyre a jelen időben, midőn 
az egyházpolitikai törvények érvényesítésével a ref. egy-
ház egyeteme megpróbáltatásoknak néz elébe, igen nagy 
szükség van. Szél Kálmán ezután az értekezlet szerveze-
tére s munkásságára vonatkozólag saját álláspontját jelezve 
kifejti, hogy ő az egylet működését nem felolvasásokban 
gondolja érvényesíthetőnek, hanem abban, hogy egyháziak 
és világiak — a 60 as években — összejönnének, s ez össze-
jöveteleken megbeszélnék az egvliázi életben felmerülő 
bajokat, szükségeket, s azoknak orvoslásán közös erővel 
munkálkodnának stb. Ezután Pokoly Józ.sef határozati 
javaslata értelmében megalakult a n.-szalontai egyház-
megyei egyházi értekezlet, megválasztván elnöknek Szél 
Kálmánt az egyházi, Sántha Istvánt a világi részről. Jegyző 
és pénztárnok Onody Sándor lett. 

Ápril 18-án megnyílt az egyházmegyei közgyűlés 
esperes buzgó imája és üdvözlő beszéde után. A nagy 
tárgyhalmaz a jegyzői kar által gondosan feldolgoztatván, 
a 42 tárgy még az nap elvégeztetett. A gyűlés tárgyai 
közül megemlítjük a következőket. 

Az esperesi tartalmas jelentés sok szép mozzanatot 
tüntet fel az egyházmegye ez évi valláserkölcsi s anyagi 
állapotáról, melyből kiemeljük a következő pontokat. 

1. A valláserkölcsi élet képe általán sok szép vonást 
tüntet fel. A nagy munkaidőt kivéve, az isteni tisztelet buz-
góan gyakoroltaik A hívek erkölcsi élete is általán ki-
elégítő. 

2. Az anyagi állapot tetszetős képét tünteti fel az 
ez évben tett többnemű építkezés és adakozás, melyeknek 
értéke 37,677 frt 42 kr. Kiemelendők: Homorog, hol 9448 frt 
99 kr. fordíttatott templomépítésre. M.-Gyánban -két új 
harang készíttetett 1962 frt értékben. M.-Sasson egy kilenc 

változatú orgona készíttetett 1343 frt értékben. N.-Szalontán 
épületjavításokra 962 frt kiadás tétetett. Okányban új 
központi fiú- és leányiskola építésére 14,448 frt fordíttatott. 
Sarkadon egyházi épületek javítására 612 frt, torony-
festésre 300 frt, Tenkén új orgona készítése 2750 frtba 
került. Az adakozásokból kiemeljük a következőket: Ár-
pádon Tóth András 100 frtot, Sárközi Gergely és neje 
750 frt alapítványt tettek. Egyházi célokra. B.-Böször-
ményben Horváth József 100 frtot, B.-Sebesen Szilágyi 
Sándor lelkész neje díszes úrasztali terítéket készíttetett 
60 frt értékben. Gróf Wenkheim Frigyes a b.-sebesi egy-
háznak két évi malomtaksát elengedett 81 frt értékben. 
Jenesen közadakozásból 450 forinton orgona készíttetett. 
Tisza Kálmán esedékes egyházi adóján felül élete fogy-
táig évenkint 100 frtot ád a geszti egyháznak. Kis-Peregen 
Dunka Jánosné iskolai alapítványul 100 frtot tett. Homo-
rógon két új harang 400 frtért lett készítve. Steinbach 
Ervin és családja egy értékes úrasztali terítőt, két ezüst 
tányért készíttetett 200 frt értékben. Schwarz Ferenc és 
neje úrasztali terítékre 100 frtot, egy ezüst pohárra 100 frtot 
adott. Madari István és neje szószéki terítékre 12 forint 
50 krajcárt. Mezőgyánban templomépítésre Tisza Kálmán 
1000 frtot, D.-Bugyi Sándor 124 frtot adakoztak. Mező-
sason orgonára 734 frt adakozás tétetett.. N.-Harsányban 
két új harang és állványra 950 frt adatott. N.-Szalontán 
Kiss Ferenc második templom-alapra 200 forintot adott. 
Tamásdin az egyháznak br. Bors Frigyes 122 frtot ada-
kozott stb. Összes hagyományok 9001 frt. 

Mult évben az egyházmegye a közalapból ideiglenes 
segélyül 390 frtot, missziói segélyül 850 forintot kapott. 
Lelkészi állomások segélyére tőke-segély 250 frt. Építkező 
egyházak tőke-segély évi járulékául 75 frt. Államsegélyből 
983 frt. Tiszántúli ref. segély-egylettől 150 frt. A gyám-
intézetnek báró Baldácsv-féle alapból 51 frt. A bihar-
megyei népnevelési egyesület a jánosfalvi iskolának 100 frt. 

Hálás köszönettel jelenti be esperes, hogy Wekerle 
Sándor volt pénzügyminiszter a ménes-gyoroki egyháznak 
az Apaffy Mihály erdélyi fejedelem által tett 100 kősó-
alapítvány váltsága gyanánt 252 frt évi járadékot tett 
folyóvá az állampénztárból, mi által lehetővé lett egy 
rendes tanítói állomás felállítása. 

Az egyházmegyében 44 anyaegyház, nyolc leány-
egyház. s 13 szórvány és három missziói kör van. A 
lelkek száma 77,744. A szülöttek száma 3498. Meghal-
tak 1-380, az anyaegyházban van 45 rendes lelkész és 
nyolc segédlelkész. 

A lelkészi gyámintézet pénztárnokának számadása 
helyesnek találtatván, a felment vény megadatott. A gyám-
intézetnek ez időszerinti tőkéje 120,599 korona és 72 fillér 
(60,249 frt 36 krajcár). 

Iskolalátogatókul a tanügyi bizottság által a lemon-
dottak helyére megválasztatott Miklósi Béla e. gyoroki 
lelkész; Kapéri Károly szalontai tanító, Váci Sándor va-
dászi tanító e minőségben helybenhagyatnak. 

Szentleányfalva kéri az egyházmegyét, hogy állami 
iskola felállítását engedélyezze. 

Az egyházmegye nem gátolja a szentleányfalvi egy-
háznak az állami iskola felállítása ügyében teendő lépé-
sét, sőt tekintve, hogy az egyház önerejéből nem képes 
törvényszerű iskolát fentartani: a felekezeti érdekek meg-
óvása mellett célszerűnek látja, ha az állam közbejárá-
sával állami iskola állíttatik fel. A szegények és árvák 
gondozásáról beadott javaslat elfogadtatott. 

A nem felekezeti iskolába járó református tanulók 
vallásoktatásáról tett esperesi jelentés és javaslat tudomá-
sul vétetett s a felsőbb hatósághoz felterjesztetik. 

Egvházkerületi képviselőkül megválasztattak Tisza 



István és Balogh Ambrus. A gyantai egyházban történt 
lelkészi választás tudomásul vétetik, s a választás 14 nap 
fentartása mellett megerősíttetett. 

A nagyváradi leányiskolái internátus ügyében tett 
jelentés szerint az épület tervrajza elkészült, de a begyült 
adományok összege, mintegy 17,000 frt nem elég a cél 
elérésére. Az egyházkerület felkérendő a célnak lehető, 
legnagyobb mérvbeni segélyezésére. 

A többi tárgyak inkább helyi érdekűek voltak. (S.) 

A templomépítészet emelése ügyében. 
Kivonat a beregi ev ref. egyházmegye Beregszászban 1895. március 

12—13. napjain tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből. 

Tárgyaltatott Szilágyi Zsigmond okleveles mérnök 
és egyházmegyei szakértő indítványa, mely szerint azon 
tapasztalatból indulva ki, hogy templomaink általánosság-
ban minden styl és megengedhető dísz nélkül vannak 
építve; hogy azok tervelésénél az előrehaladt építészeti 
technika semmi vívmánya, az épületméreteknek az 
igénybe vételhez mért megállapítása csak a legritkább 
esetben, s akkor is drága pénzen van igénybe véve; hogy 
ez egyházközségek legtöbbnyire ki vannak szolgáltatva, 
— sajüálva a tervelés díjazását, — egyes kontár kőmű-
vesek, ácsok vagy legalább is gyakorlatlan és az épület 
rendeltetését a rendelkezésre álló vggyoni eszközökkel 
összhangba hozni nem tudó, s az iránt érzékkel sem bíró 
építőmestereknek; hogy ugyanaz az eset fordul elő leg-
többször a lelkészi és tanítói lakok és iskoláknál is, a 
melyek hiányos tervek, előméret, költségvetés, szerződés 
mellett csak arra szolgálnak, hogy a vállalkozók — sza-
badon szólva, — becsaphassák az építő egyházközségeket: 
ezen hátrányos állapotnak, mely pedig ha összegeznők az 
egyes egyházak kárait, hitsorsosainkra nézve tekintélyes 
anyagi kárt jelent, megváltoztatása céljából indítványozza, 
hogy az egyházmegyei közgyűlés keresse meg a főtiszte-
letű egyházkerületi közgyűlést, hogy hasson oda, miszerint 
az egyetemes konvent megfelelő pályadíjak kitűzése mel-
lett a magyar mérnök- és építészegylet közvetítése űtján 
egy szabványtervek, előméret, szerződés, építési feltétele-
ket megállapító, a leszámolás és felülvizsgálatok miként-
jére is kiterjeszkedő műre és tervekre pályázatot hirdes-
sen, s a tervgyűjteményt sokszorosítva, lehetővé tegye, 
hogy egyházainkban az építés ügyében célszerű rendszer 
honosodjék meg. 

Indítványának részletezése végett felemlíti, hogy a 
szabványterveknek ki kell terjeszkedni nem csak a külön-
böző építési anyagokkal való építkezésre, de a díszesebb 
és egyszerűbb építkezésekre is, az előméreteknek nem csak 
a költségvetéshez szükséges méret felsorolásokra kell ki-
terjeszkedni, hanem tekintve, hogy a szerződések gyakran 
olyanok, hogy a nyers anyagot az egyházközségek adják, 
a szükséglendő nyers anyag is kitüntetendő lenne. A szab-
ványterveknek általában annyira részleteseknek kell lenni, 
hogy a lelkészek ennek alapján maguknak tiszta képet 
tudjanak alkotni. 

Ezzel azt óhajtja elérni az egyházmegyei szakértő, 
hogy a szépet, célszerűt, jót s az adott építési viszonyok 

között a legolcsóbbat a hitközség minden nagyobb meg-
terheltetése nélkül saját jószántából vihesse keresztül, s 
erre nézve útbaigazító normativuma legyen. De egyszers-
mind azt is el akarná érni ezen indítványával, hogy a 
felügyelő hatóságok a hitközségek építési gazdálkodását 
teljes világossággal vizsgálhassák felül. 

Az egyházmegyei szakértőnek körültekintő megfigye-
lés s alapos tapasztalatból merített, s a körülmények által 
teljesen indokolt célszerű s nagyfontosságú indítványát 
elismerésének és köszönetének kifejezése mellett örömmel 
fogadja közgyűlésünk. Egyszersmind elhatározza, hogy 
kerestessék meg a főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés 
oly célból, hogy hasson oda, miszerint az egyetemes kon-
vent az indítványban körülírt és részletezett műre és 
tervezetre pályázatot hirdessen. Egyidejűleg kimondja köz-
gyűlésünk. hogy ezen határozat pártolás végett az egyház-
kerületben levő többi egyházmegyéknek is megküldetik. 
Kiadta 

Zámbory Béla, 
egyházmegyei főjegyző. 

KÜLFÖLD. 
A brit és külföldi bibliaterjesztő-társaság. 

(A 90-ik évi jelentés alapján.) 

I. 
Bár jól megkésve s hosszú hallgatás után. mégsem 

mulaszthatjuk el. hogy olvasóinknak — habár röviden 
is — be ne számoljunk a brit és külföldi bibliaterjesztő-
társaság 1894-ik évi jelentéséről. A mi szép és a szivet 
felemelő, az nem veszti értékét az időben, s idő és tér 
nem korlátozhatják lelkünk csodálatát, mit mindannyiszor 
érezünk, valahányszor e nemes társaság évi vaskos jelen-
tését átfutva, látjuk, hogy az igaz hit s a Krisztus evan-
géliuma iránt való olthatatlan szeretet miként hat el áldó 
működésével a világ legelrejtettebb zugába is s viszi magá-
val az életet; miként támaszt virágzó tenyészetet az ős 
pusztaságokban s miként valósítja meg a Krisztus sege-
delmével azt, mi az ó-testamentum nagy prófétája előtt 
csak mint a messze jövendő magasztos képe lebegett: 
»a pusztában vizek fakadnak és patakok a kietlenben*. 
(Ézs. XXXV: 6. v.) Igen, a hol az Úrnak Lelke él, ott 
életnek, viruló tenyészetnek kell fakadni; életre kell kelniök 
még a köveknek is, hogy bizonyságot tegyenek arról, ki 
e világ váltságára küldetett. 

Ezt a Lelket élni s hatni látni oly felemelő s oly 
inspiráló; épen azért nem lesz felesleges reánk nézve 
annak eredményeit — habár csak röviden is — felmu-
tatni. Mi is kezdünk már — Istennek legyen hála! — 
egy kissé éledezni, hadd éledezzünk még jobban is, látva 
másoknak nemes cselekedeteit! 

Nem szólva a Társaságnak olvasóink előtt is már 
ismeretes céljáról, most csak azt jegyezzük fel, hogy az 
elmúlt 1894-ik év a Társaságnak 90-ik munkaéve volt 
s mint kezdettől fogva mindig, úgy most is a legneme-
sebb s legszentebb munkáé. A 90-ik munkaévnek ha-
talmas záróköve az a 319 nyelv, a melyre a Társaság a 
szentírást eddig lefordíttatta s az a 139.559,008 biblia és 
újtestamentum, mit 90 éves fennállása óta elterjesztett, s a 
mely által hirdettetik az Istennek igéje a világ minden 



ismeretes részében. Mily kifogyhatatlan áldozatkészség s 
mily önfeláldozó munka kellett ez eredmény eléréséhez! 

E 90-ik évfordulót ünnepélyes közgyűléssel ülte 
meg a Társaság 1894. május 2-án a londoni Exeter Hall-
ban, miről annak idején röviden meg is emlékeztünk. Az 
angol protestáns egyházaknak legtekintélyesebb képviselői 
voltak itt jelen s az elhangzott fényes beszédekben újra 
proklamáltatott a Társaság magasztos elve: Isten igéjét 
minden népeknek! Vissza nem vonulni sehol, csak ott, 
hol a nemzeti társaságok az anyatársulat működését szük-
ségtelenné teszik; mert az evangelium Istennek ereje, s 
annak élni s hatni kell mindenütt! 

Ez a nemes keresztyéni gondolkozás vezérelte a 
Társaságot az elmúlt 1894-ik évben is s a Krisztusnak 
az evangelium által működő ereje volt az, mely nemes 
munkájában diadalra segítette. 

Az elmúlt év nem volt minden tekintetben kedvező 
a társulat működésére. A kedvezőtlen kereskedelmi és 
gazdasági viszonyok, mint minden téren, úgy a társulat 
működésében is bizonyos mértékben visszahatást hoztak 
létre; de mégis, tekintve a körülményeket, az anyagi ügyek 
elég kielégítők voltak, úgy hogy a korábbi években támadt 
deficit, ámbár a kiadások elég tetemesen emelkedtek, nem 
igen növekedett. Azok a források, melyek 1804-ben meg-
indultak a keresztyéni szeretet mózesi vesszejének ütése 
alatt, ma is ömlesztik tápláló vizeiket bőven s ha mégis 
hiány mutatkozik, az csak annak tulajdonítható, hogy 
megmérhetetlen azoknak a száma, kik e forrásokból me-
rítenek. 

A Társaságnak az évjáradékokból, adományokból, 
hagyományokból, kamatokból s a rokon társaságok évi 
segélyéből az elmúlt évben 140.268 font, hat shilling és négy 
penny (circa egy millió 550 ezer frt) bevétele volt; — a 
bibliák eladásából begyűlt 91.740 font, három shilling és 
11 penny (circa egy millió 10') ezer frt); a deficit tör-
lesztésére pedig külön 1316 font és kilenc penny (circa 
14,500 frt) s így az összes bevételek, hozzászámítva még 
az előbbi tételekhez nehánv kisebb speciális célú alapít-
ványt, az 1894. évben kitettek 234,284 font, 19 shilling 
és négy pennyt (circa két millió 600 ezer frt). E tételek 
között csak a bibliák eladásából begyült összeg kisebb az 
1893. évinél, a mi a fentebb említett kedvezőtlen anyagi 
körülményeknek tudható be, épen azokat sújtván a nehéz 
természeti csapások, a kik között e jövedelmi ág forrása 
fakad: a közönséges néposztályokat. Mert hogy az áldozat-
készség ott, a hol a természeti kedvezőtlen viszonyok 
visszahatása kevésbbé volt nyomasztó — meg nem lan-
kadt : bizonysága az. hogy az önkéntes adományok ösz-
szege majdnem 50,000 frttal magasabb, mint volt 1893-ban. 

E bevétellel szemben a társulat 1894. évi kiadása 
222,847 font, 12 shilling és hét penny (circa két millió 
460 ezer frt) volt. a mi az 1893. évi kiadást majdnem 
20,000 frttal haladja felül. E nagyobb kiadás s a társa-
ságnak újabban több oldalról igénybe vett volta okozta, 
hogy azt a kedvező anyagi helyzetet, melyben ezelőtt tíz 
évvel volt, a Társaság még a mult évben sem volt képes 
visszaállítani, bár alapos a remény, hogy a különbség, 
mely még most is 14,000 fontot tesz ki, Isten segítségé-
vel s a nemes emberi lelkek közreműködésével nehánv 
év alatt el fog enyészni s a munka újra felvehető lesz 
mindazon helyeken, hol a kedvezőtlen anyagi viszonyok 
miatt azt egyelőre fel kellett függeszteni. 

Nem érdektelen tudnunk, hogy a rengeteg kiadásból 
az osztrák-magyar agenciára (a melyhez Ausztria. Magyar-
ország, Orosz-Lengyelország, Szerbia és Rumánia tartoz-
nak) a társaság az 1894-ik évben majdnem 200.000 frtot 
^öltött, a melynek ellenében ugyanezen agenciából csak 

körülbelül 50.000 frt volt a bevétel. Bizony, bizony, igye-
keznünk kellene, hogy ily nagy jótéteményt legalább azzal 
hálálnánk meg, hogy a kiadványok terjesztésében működ-
nénk közre nagyobb buzgósággal, mint eddig tettük. 

Igen tevékeny munkát fejtett ki a társaság a bibliá-
nak új nyelvekre lefordításában s a már lefordítottak-
nak revideálásában is. A 313 nyelvhez, melyre a biblia, 
vagy annak egyes részei le voltak fordítva, a mult évben 
még hat járult a társulat buzgólkodása következtében s 
így összesen 319 azon nyelvek száma, a melyek által az 
Urunk igéje hirdettetik minden népekhez. India, China, 
Afrika s a sziget világrész számára revideáltatnak a for-
dítások s 94 különböző nyelven eszközöltettek részint egé-
szen új, részleges vagy revideált bibliakiadások. A revízió 
alatt állók közt van a mi magyar bibliánk is: a mint 
értesülve vagyunk, a revideáló bizottság igen tevékeny 
munkát fejt ki, hogy nemes feladatát minél rövidebb idő 
alatt megoldhassa s nemzetünk kezébe így egy lehetőleg 
tökéletes fordítást adjon. 

A kiadott teljes bibliák, új-testamentumok s biblia-
részletek száma a mult évben 3.664,456 volt, a melylyel 
a társaság kiadványainak száma — 1804-től számítva — 
139 millió 559 ezer és nyolc példányra emelkedett. Ezek 
a számok önmagok beszélnek legjobban arról a fényes 
eredményről, melyre Istennek kegyelme a társaságot el-
segítette. 

A világ minden részében szervezett agenciákon és 
raktárokon kívül 600 kolportőr és 402 bibliaolvasó és 
terjesztő asszony állott a társaság szolgálatában, kik közül 
a kolportőrök inkább a műveltebb világrészekben, a biblia-
olvasó asszonyok pedig Indiában s az indiai szigeteken 
voltak szétosztva, hogy szellemi s erkölcsi nevelői legye-
nek egyszersmind az Indiákon annyira semmibe sem vett 
s az értelemnek és erkölcsnek legalsó fokán tengődő női 
nemnek. 

Ez agenciák, kolportőrök és bibliaolvasó asszonyok 
által a mult évben majdnem négy millió bibliát és biblia-
részt adott el a társaság éspedig e négy millióból 971,172 
példányt a kolportőrök és 15.931 példányt a bibliaolvasó 
asszonyok által. Az eladott példányok száma 386 ezerrel 
volt kevesebb, mint az előző évben, azonban ennek oka 
csakis a kedvezőtlen anyagi viszonyokban rejlik s koránt-
sem abban, mintha az embereknek lelke ne áhítoznék 
Istennek igéje után; mert a kolportőrök jelentései épen 
azt bizonyítják, hogy az evangelium kovásza mind továbh-
tovább terjeszti életadó erejét s gondolatokat, nemes vá-
gyakat támaszt még azoknak lelkében is, kik csak nem 
régen is még megvetéssel, vagy legalább is hidegen for-
dultak el az evangéliumtól. 

Hamar István. 

R É G I S É G E K . 
Az evang-. protestánsok 1821. körüli 

állapotja. 
Harmadik szakasz. A magyarországi evangélikusok 

apologiája. (Mentsége.) 
A magyarországi evangelica anyaszentegyházat 300 

esztendő óta üldözik. Ez az üldözés nem az uralkodó 
háztól származik, nem is a jelenlegi t. i. a kézirat kelet-
kezésekor uralkodó felségtől (Ferenc királytól,) hanem az 
igen hatalmas klérusnak a dikaszter iumokba való szerfeletti 
befolyása okozza azt. A magyar constitutio a klérusnak 
nagy hatalmat (no meg vagyont is adott) és mégis azt a 
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constitutiot maga a klérus ás ;a alá; mert ha a bécsi, linczi 
békekötést, a protestánsok jussait biz!o íió törvényeket meg 
lehet semmisíteni: akkor meg lehet az egész constitutiot; 
mert ezelc, a magyar constitutio részei . . . 

Különösen a klérus jezsuita pártja a protestantismus 
legnagyobb ellensége . . . Az üldözés tüzének élesztője a 
gyanúsítás, a ráfogás, titkos vád, panasz egész özöne, 
melyet a dicasteriumok és az udvar előtt sugdosnak elle-
nünk. »Az országban benn azt akarják elhitetni, hogy 
mi az udvarhoz szitunk, nem vagyunk igaz patrióták; az 
udvar előtt pedig dühösködő patriótáknak festenek*. (Avagy 
nem ezt csinálják most 1894-ben is!) »Mi pedig igaz 
hűséges jobbágyok vagyunk és várjuk a királyi hatalomtól 
az oltalmat.* 

Vádol pedig a klérus bennünket ezzel: 
1. »Hogy a religióban minden positivumot hátra-

hagytunk. 
2. Hogy deisták, naturalisták és rationalisták vagyunk. 
3. Hogy egyházi eloszlásunkat önönmagunk siet-

tetjük. 
4. Symbolikus könyveinket meg nem tartjuk. 
5. Az augsburgi helvetiai confessionak egyesülése 

után religiónkat nem lehet receptanak tartani törvényesen. 
6. Hogy mi engedetlen, nyughatatlan és veszedelmes 

újító jobbágyok vagyunk. 
7. Hogy mi Magyarországon szüntelen békétlenkedünk 

és olyan panaszokat adunk fel, melyek investigáltatván, 
fundamentum nélkül valóknak találtatnak. 

8. Hogy mi a katholikusokra nézve intoleransok 
vagyunk és őket persequalni (üldözni) törekszünk.* 

Ezen vádakra is megfelel kéziratunk és pedig: 
Az első pontra: Az evangélikusok a catholica egy-

háztól épen azért szakadtak el, mert a pápa főuraságát 
el nem ismerték. Előttünk a szentírás, józanokosság és 
a hiten kívül egyéb positirum nincsen. A katholikusoknál 
pedig positivum: a traditio, a pápa csalhatatlansága, 
azaz mindaz, a mit az anyaszentegyház alatt értenek. 
Az evangélikusoknál a religió maga a mag; az anyaszent-
egyház annak külső héja. Moralitás, tökéletesedés, azaz 
virtus, a mi célunk. A szentírásnak isteni értelmét a 
józan okossággal keressük; azon fundálódik a mi hitünk, 
a mi lélekbeli meggyőződésünk. Annak természetes követ-
kezése az, hogy közöttünk szabad a léleknek a vizsgálódás. 

A másodikra: A deisták-, naturalisták- és rationa-
listák-féle elnevezéseket a gyűlölség lelke találta fel elle-
nünk. Az ilyetén eretnek-forma elnevezés mit használ-
hasson, az egyházi históriából meglehet látni. A római 
kath. egyháznak a napkeleti görög eklézsia nem épen 
ezt veti-e szemére? A hit régiségével való dicsekedést 
nem épen e végre használja-e ? A milyen igaz, hogy az 
eredeti keresztyén religió az embereknek pótlása és vissza-
élése, nevezetesen a külső hatalomba elegyedés által a 
tisztaságtól messze távozott: szinte olyan igaz az is, hogy 
a valódi keresztyéneknek az Istentől parancsolt eredeti 
igazságnak helyreállítása volt a főcéljuk. Magában a római 
kath. egyházban két századon át közönséges kívánság volt 
a reformatio incapite et membris. Onnét vette az evan-
gelica reformáció is a maga származasát, Vajha eltávoz-
tatnák a keresztyének azt a hibát, hogy egymást bosz-
szantsák, eretneknek bélyegezzék, ellenségnek tartsák és 
üldözzék! 

A harmadikra: Hogy feloszlásunkat önönmagunk 
siettetjük: ellenségeink ezen dicsekedése tévedésből szár-
mazik. Protestáns egyházunkon fel lehet fedezni a régiség 
nyomát, de a hanyatlást épen nem. A míg az evangelium 
fennáll, fennáll az evangelikus religió is stb. 

A negyedikre: Symbolikus könyveinknek nem adhat-

juk meg azt az auktoritást, a melylyel bír maga a szent-
írás; mert a szentírás az Isten beszéde, a symbolikus 
könyvek pedig az emberek munkái, melyek a XVI. század 
szellemében szólanak. Egyébiránt symbolikus könyveinkhez 
másoknak mi közük ? . . . Mindaddig, míg morális emberek, 
hív és hasznos polgárok vagyunk, a statustól megkíván-
hatjuk, hogy dogmáinkat jónak és a célra hasznosnak 
tartsa. A fának jóságát gyümölcseiről lehet megismerni. 

Az ötödikre: Az augsburgi és helvetiai konfessiókat 
követő evangelikus atyafiaknak a bécsi és linczi békesség-
kötés által Magyarországon lett receptiója, bevétetése olyan 
nevezetes konstitutionalis acta, mint akár az I. István 
király dekretuma, a II. András aurea bullája; ennél a 
magyar törvényben egyetlen egy konstitutio sem bír na-
gyobb erővel. Mert az a garantizált békességkötés, való-
ságos törvény, koronázáskori egyik konditio magába a 
királyi esküvés formába és diplomába is bele van írva. 
Mind a két konfessio tehát recepta. Ha valaki egyikről a 
másikra átmegyen, senkinek sem lehet az ellenére, azért 
receptának marad. Ha a két konfessio egyesül, ez által 
keresztyén evangelikus hiteket nem változtatják meg. A 
törvényes receptio, az egyesülés meg nem szűnik. 

A hatodikra: Hogy mi nyughatatlan, engedetlen és 
veszedelmes jobbágyok vagyunk, az valóságos álnokság, 
rágalom. A mi vallásunk engedelmességet parancsol a 
király iránt és nem lázítja az excommunicatiókkal az 
alattvalókat a fejdelmek ellen . . . Idézi aztán a pápákat, 
kezdve VII. Gergelyen; citál a jezsuiták irataiból. Nekünk 
nincsen csalhatatlan vall fejünk, mint a katholikusoknak 
a római pápa; egyedüli lejünk a király, még pedig vallási 
princípiumból; a religiót illetőleg sem függünk semmiféle 
külföldi hatalmasságtól és papjaink nem képeznek statust 
a statumban, mint a katholikusoknál. 

A hetedikre: Hogy mi szüntelen nyughatatlankodunk 
és ok nélkül panaszkodunk s panaszunkat midőn inves-
tigálják, belemaradunk; mert az minden fundamentum 
nélkül való, ezen szemrehányás minden igaz ok nélkül 
terheli a magyarországi evangélikusokat. Hosszasan fej-
tegeti ezt kéziratunk s fejtegetéseink veleje ez: »A midőn 
Ő felsége előtt panaszainkkal megjelenünk, ő felsége kegye-
lemmel fogad s aztán a dolgok folyamatának svsthemája 
szerint panaszaink informatio végett a dikasteriumokhoz 
beküldetnek. Azok referálnak s a határozásra az opiniót 
megteszik: »ígv a bepanaszlottak birák is egyszersmind*. 
Nagyon természetes, hogy épen azok investigálván pana-
szaink tárgyában, a kik ellen panaszkodunk: igazságot 
nem nyerünk, hanem panaszunkat fundamentum nélküli-
nek találják! Végül hozzáteszi kéziratunk: »Magyarorszá-
gon mi protestánsok három millió lélekből állunk s mind-
nyájan hív, derék, munkás, hasznos és megbizonyított hív 
engedelmességü jobbágyok, kiknek a törvény és a király 
hatalma just adnak arra, hogy polgári jussunkkal szabadon 
élhessünk; de arra is, hogy a catholica, evangelica és görög 
anyaszentegyházak egyenlő szabadsággal bírjanak*. 

A nyolcadikra: Az utolsó pontban azzal vádoltatunk, 
hogy a katholikusokkal szemben intoleránsok vagyunk és 
őket üldözni törekeszünk; de ennek a tapasztalás egészen 
ellenmond. A klérus az üldöző és jogos önvédelmünket 
intolerantiának, bosszantani kívánásnak, üldözésnek ne-
vezni józan észszel nem lehet! És lesznek jövőre is hit-
sorsosink, kik önérdeküket nem tekintve, elnyomott hit-
feleiknek panaszait az igazságos monárkha trónja elé 
benyújtani kötelességüknek ismerendik. 

Még egyszer felsorolja a klérus üldözésének eseteit 
s azt kérdi: melyik részen van hát az intolerantia és a 
persecutionak kívánása? A dikasteriumok s a klérus készek 
arra, hogy hazánktól is megfoszszanak s arra kényszerít-



senek, hogy az osztrák örökös tartományokba emi-
gráljunk. 

Eddig az érdekes memorandum! Ajánlom a gondol-
kodó lelkek figyelmébe. 

H. K. K. 

N E K R O L O G . 

Palesó István. 
1826—1895. 

A hazai tanári testületnek egy tiszteletre méltó 
alakja vált ki hirtelen az élők sorából Palcsó István kés-
márki lvceumi tanár személyében. A boldogultnak sok-
oldalú képességei s a teljesített szolgálat különfélesége 
folytán halála mély, mondhatni betölthetlen űrt támasz-
tott az intézet körében. 

Palcsó István gyermek és ifjú évei ama dicső reform 
és renaissance korszakba, a 80-as 40-es évekbe nyúlnak 
vissza, midőn az isteni gondviselés pazar kézzel támasz-
totta közéletünkben a lángelméket, kiknek vezérlete alatt 
nemzetünk 2 — 3 évtized alatt többet haladt, mint más idő-
ben három század alatt. Az ezen lángszellemek által inspi-
rált korszak légkörében nevelkedett a gyermek, ébredt 
öntudatra az ifjú. s ezen korszak örökségeként szállott 
át reá azon nagy idők nemes idealizmusa s őrzé meg 
véglehelletéig lelkének talizmányát, a tudomány és a munka 
szeretetét. Mert élete a tudomány és munka között oszlott 
meg, ezen jellemvonásban rejlett nevelői hatásának titka, 
s ha véletlenül hivatásánál fogva nem is kellett volna 
ex professo a. tudománynyal foglalkoznia: méltán meg-
illette volna őt a »litterary gentleman* díszes elnevezés, 
melylyel az angol közvélemény tiszteli meg a tudományos 
társadalom kitűnőségeit. 

Mint a régi gárda emberének, a tudományos foglal-
kozás neki életszükség volt. Fenkölt gondolkodása, nemes 
idealizmusa, a görög nyelv és irodalom s általában a görög 
világ alapos ismerete különösen képesíték őt arra, hogy a 
görög nyelv tanítása, melynek eredményes vagy eredmény-
telen volta annyira foglalkoztatja épen napjainkban a tan-
ügyi köröket, a tárgy iránt érzékkel bíró tanítványoknál 
sikertelen ne maradjon. Tanítása nem a száraz gramma-
tizálás útvesztőjébe tévedt el. vagy vált a reáliák túlten-
gése által színtelenné és fárasztóvá, hanem feltárta tanít-
ványai előtt a görög világot a maga teljes színpompájában. 
A tudomány által megedzett magasabb szellem varázsának 
Ígérete köté le önkénytelenül a hallgatók figyelmét, ha a 
lelkesedés inspiratiójával eleveníté meg a görög szellemi 
vagy művészi világ egy-egy nagy alakját a tanítványok 
lelki szemei előtt is ezen megelevenítés révén bevezeté 
őket a görög gondolatvilágba és eszmekörbe. Még azon 
tanítványai is, kik szorgalom vagy tehetséghiány folytán 
a nyelv ismeretében elmaradtak, sajnálkoztak, hogy nél-
külözik azon nyelv ismeretét, mely a szellemi és művészi 
kincsek ily tárházát nyitja meg előttük. A szellemes, értel-
mes előadási mód, a kifejezésbeli erő. az ábrázolt jellemek 
plastikai kidomborítása megértetés az ifjakkal, miben rejlik 
a görög világnak az emberiség mívelődésére nézve világ-
történeti jelentősége, t. i. hogy az emberi életet költői és 
művészi alkotások által szellemileg áthassa és emelje, a 
gyakorlati és reális világot az eszmeiség színvonalára emelje. 
A művészet az egész életnek ideális jelleget adott, a köl-

tészet feltárta a lélek mélyén szunnyadó gazdag érdem-
világot: szóval a művészet volt az egész görög világnak 
charakterisztikus jellemvonása. Ily szellemben kezelte a 
lelkes tanár tárgyát s igyekezett tanítványaival a görög 
világot megértetni. Reá nézve a görög világ volt azon 
kimeríthetlen kincsbánya, melyből minden órán újabb és 
újabb kincseket hozott napfényre, a tudomány azon üde 
forrás, melyből a lelkét megifjító italt meríté. Tanítása 
élvezetes volt, mert »pertus est quod disertum farit*, s a 
szó, mely ajkáról ömlött, útját a szivén vette keresztül. 
Hivatásában boldognak érezheté magát, mert nem »in vita 
Minerva« lépett a tudomány szolgálatába s nem ismeré a 
nemes törekvést elfojtó közönyt. 

S e nemes életre s boldog családapára, mint villám 
a felhőtlen égből sújtott le váratlanul a sors keze. Ezért 
volt halálának tragikuma oly megrendítő s oly kínos fáj-
dalmat keltő. Ápril 21-kén látszólag teljes jó egészségben 
— beteg egész életében úgyszólván soha sem volt, leg-
feljebb néha gyengélkedett — a lyceumi pártfogósági 
közgyűlésre ment; ott egy kérdésben két ízben felszólalt; 
látszott, hogy a szőnyegen forgó tárgy alterálja. A gyű-
lésről d. u. 1 óra tájban, már betegen ment haza és négy 
órakor már halva volt. Hirtelen szívszélhűdés érte. S így 
úgyszólván működése színhelyén érte az erős fizikummal 
megáldott férfiút a halál, elesett a harcmezőn. A 48— 
49-es vitéz honvédtüzért »száz csatán, ezer veszély közt* 
megkímélte a halál: a véleményszabadság bátor harcosa 
és a férfias meggyőződés, szilárd jellemű mintaképe és tisz-
teletet gerjesztő alakja hirtelen ledőlt, mint a tölgy, me-
lyen »villám fut keresztül*. 

Bár hivatalos működésében a kartársak s tanítvá-
nyok őszinte tisz!elete és szeretete s családi életében pél-
dás boldogság környezé, e megrendítő csapás mégis azon 
hitet kelté bennünk, hogy az élet tragoedia azoknak, kik-
nek a végzet érző szivet adott. íme, ez az »Ember tra-
goediája*. 

Minden erejét és idejét kizárólag hivatásának, az 
iskolának és a tudománynak szentelé; ő volt a lyceum 
nagybecsű, több mint 40,000 kötetet számláló könyvtá-
rának őre; e könyvtárban dolgozva tölté ő szabad idejét, 
mit más pihenésre vagy szórakozásra szán; ő volta táp-
intézet gondnoka, az iskola krónikása, kihez minden, az 
iskola jelenét és múltját illető kérdésekben fordulhattak, 
ki az iskolának több mint 300 éves múltját feltáró mo-
nográfiának megírása által nevét lyceumunk történetében 
megörökítette. E nagybecsű mű nemcsak monografia, hanem 
egyúttal forrásszerü adalék a hazai prot. közoktatás tör-
ténetéhez a reformáció óta. 

Április 24-én kisértük örök nyugvó helyére az egész 
városi közönség és a vidékről besereglett nagyszámú tisz-
telői megható részvéte mellett. Az iglói főgimnázium, a 
lőcsei reáliskola, a podolini gimnázium és az eperjesi 
kollégium elküldték képviselőiket; számos intézet írásban 
fejezé ki részvétét. A templomban Linberger István lelkész 
és Zvarinyi Sándor lyceumi igazgató méltatták az elhunyt 
érdemeit; a sírnál Schwartner Róbert városi tisztviselő 
a késmárki 48/49-iki honvédek, Grosz Ernő tanár a kar-
társak és Szeőke Dezső VIII. osztályú tanuló a tanuló 
ifjúság nevében búcsúztak el a drága halott hamvaitól. 

Miként a fáklya fénye, mielőtt tüze elhamvadna, 
még egyszer fellobog: úgy világított lelkének nemes tüze 
zavartalan fényében, midőn hattyúdalát elmondta és el-
némult örökre. 

Palcsó István született Késmárkon 1826. A gimná-
ziumi osztályok és a theologiai tanfolyam bevégezte után 
1848-ig nevelő volt. Ekkor, amidőn a haza veszélyben 
volt*, beállott honvédtüzérnek s végig küzdé a szabadság-



harcot. Világos után ismét nevelő volt a Mocsáry-család-
nál Hevesmegyében. 

Azután a jénai egyetemre ment s itt kapta a meg-
hívást a késmárki lyceumhoz 1852-ben. s ez intézetnél 
működött élete végéig mint a görög nyelv és irodalom 
tanára. 

Áldott legyen emlékezete! 
Votisky Károly. 

I R O D A L O M . 

** Augustinus élete, tana és befolyása a tan-
fejlődésre. Dogmatörténeti tanulmány, írta Jausz Vilmos 
soproni theol. tanár. Budapest, 1895. 71 l , ára 60 kr., 
kapható szerzőnél Sopronban. — E tanulmány külön-
lenyomat Lapunk f. évi tárcájában megjelent cikksorozat-
ból. A tartalmas füzetre felhívjuk a theologiai kérdések 
iránt érdeklődő közönség figyelmét. 

** Putnok mezőváros múltja és újabb kora 
188í-ig. Irta Balogh Béla ref. lelkész. Rimaszombat, 
1895. 255 1. Ez a monografia nemcsak írójának előkelő 
gondolkozásánál s tartalmának gazdagságánál, hanem 
azért is különösen érdekes, mert a gömörl ev. reform, 
egyházmegye lelkészi értekezlete adta ki. Felső-Szabolcsot 
követi hát Gömör, Heiszlert Balogh Béla, egy vallásböl-
csészeti művet egy vonzóan s nagy apparatussal megírt 
monografia, Lukács Ödönt, Csabay Pál, Ruszkay Gyula, 
mint az értekezlet mozgató elemei e mű kiadása körül, 
íme két szép irodalmi termék, melyek, ha lelkészi érte-
kezletek nincsenek, talán soha napvilágot nem látnak. 
Dicséret érte a lelkes Gömörnek, a mely mindig az elsők 
között jár, s mely nemcsak irodalmilag emel emléket ma-
gának, hanem egyháztársadalmilag is buzgón és á'dásosan 
működik. Az írod. Társaság »Koszorú* című népies ki-
adványait is ez az egyházmegye karolta fel legpraktiku-
sabban és leglelkesebben, midőn minden gyülekezet szá-
mára kötelezőleg megrendelt bizonyos számú példányt. 
Arra, hogy az értekezlet Putnok monográfiáját kiadja, 
első sorban a kegyelet ösztönözte nagy műveltségű egy-
kori tagja Balogh Béla, a híres Balogh Sámuel fia és 
Balogh Pál unokaöcscse iránt, kinek nevét és alakját 
tisztelettel őrzi. De sarkalta a mű értéke is, melyet szer-
zője időt s fáradságot nem kiméivé írt meg s hagyott 
hátra és a melyet a »Magyar Történelmi Társulat® is 
elismeréssel ajánlott kiadásra. A mű bő forrástanulmá-
nyok s levéltári kutatások alapján készült. Sok benne a 
korrajzi adat, históriai tanúság, helyi érdekénél fogva is 
bárkire nézve vonzó, kellemes olvasmány. Sok szép lapot, 
szentel a tudós szerző a putnoki ev. ref. egyház kelet-
kezése- és fejlődésének. Ez maga egy jókora füzetet tesz 
ki s e címen is kiadhatta e müvet a lelkészi értekezlet. 
A költővel mondjuk: Szülessetek sokan! 

A vallás alapja és eredete, különös tekintettel 
a modern vallásbölcseleti elméletekre, írta dr. Giessivein 
Sándor. Budapest, Athenaeum, 1895. 59 1., á ra? — Ezt 
az értekezést szerzője az Aquinói Szent Tamás-Társaság 
f. évi január 20-iki ülésében olvasta fel s a »Bölcseleti 
Folyóirat«• ban tette közzé, honnan most mint különle-
nyomat jelent meg. Nyomon járó és kivált, kritikai részé-
ben tanulmányra valló dolgozat. A pozitivizmus álláspont-
jából kiinduló elméleteket: a fetisizmust, animizmust, ősök 
kultuszát, adaptianismust stb. alaposan cáfolja s a gene-
tikus elmélet hiányaira is ügyesen mutat rá. A dolgozat 
pozitív része azonban nem elég tiszta és nem elég sza-

batos. Mert szerző eme felelete »az ember azért vallásos 
lény, mert eszes lény*, nagyon általános, nagyon hatá-
rozatlan. 

** Orosháza ünnepe, a község és az ág. hitv. ev. 
gyülekezet állapításának 150 éves emléknapjain. Szerkesz-
tette Veres József lelkész és országgyűlési képviselő. Oros-
háza, 1895-ben, 58 lap, ára? — Az orosházi szép jubiláris 
ünnepély, a polgári iskola felavatása, az ev. gyámintézet 
nagy gyűlése, a jubiláris istentisztelet leírása stb. van össze-
gyűjtve az érdekes emlékfüzetben. Közli a Vangyel Szilárd 
főjegyző tartalmas fölavató beszédjét, Sántha Károly lel-
kész lendületes prédikációját, magas szárnyalású verses 
imáját és szép alkalmi ódáját s még három alkalmi köl-
teményt s Orosháza népességének részletes adatait. 

E G Y H Á Z . 

7>. 
A budapesti német ref. egyház hazánk egyik 

legbuzgóbb, legtevékenyebb keresztyén gyülekezete. Bizo-
nyítják azok a szép keresztyén munkák, melyekről a gyü-
lekezet évkönyvei szólnak. Az 1894-ik évi Jelentés-ben 
olvassuk, hogy az egyházközség a templom-teleknek a pa-
rokhiával szemben fekvő részét kétemeletes bérházzá fel-
építette; a Városligetben a »Bethesda* szomszédságában 
47 és fél ezer frton gyönyörű házastelket vásárolt s ott 
hét árva elhelyezésével gyülekezeti árvaházat alapított, 
melyet egy férfiakból és nőkből álló választmány kormá-
nyoz, az árvák atyjául pedig Sehönfelder Vilmos diakónust 
alkalmazta, ki a Hamburg melletti híres »Rauhenhaus« 
növendéke és két évig Zanzibárban misszionáriuskodott: 
hogy a gyülekezetben May Fr. s. 1. vezetése alatt »If júsági 
egyesület« alakult, mely hetenként kétszeri összejövetelei-
vel, vallásos felolvasásaival, biblia-magyarázataival, ének-
gyakorlataival s társas összejöveteleivel jelentékeny ténye-
zője a gyülekezeti életnek: hogy a gyülekezetben fennálló 
»Férfi-egyesület* hasonló egyháztársadalmi célt régebb idő 
óta szép sikerrel szolgál; hogy a gyülekezeti >Nő-egye-
sület* az egyházközség szegényeit gondozza s a mult esz-
tendőben is 107 különböző vallású és nemzetiségű sze-
génynek adott ruhát, élelmi szert, fűtő-anyagot és pénz-
segélyt : hogy a Leány-egyesület*-ben 23 leány működött; 
hogy a gyülekezeti •» Ének-egyesület* tagjai hetenként egy-
szeri összejövetelökben az egyházi éneklést szép sikerrel 
művelik; hogy a »vasárnapi is/co7a*-ban három helyen 
lankadatlan buzgósággal nevelik és szoktatják a gyerme-
keket a keresztyén vallás-erkölcsi életre; hogy a gyüleke-
zet kórházában, az országos hírű »Bethesdá*-ban 996 beteg 
nyert testi és lelki gondozást a nemesszivű diakonisszák 
által; hogy a gyülekezet »Misszió- és Gusztáv Adolf-
egyesület* -ében élénk missziói tevékenység folyik, a kül-
földdel állandó összeköttetést tartanak, mult évben is két 
külföldi misszionárius fordult meg náluk, ú. m. Gordon 
Stockholmból és Limbach Baselből; hogy Gladischefsky 
lelkész mint az angol traktátus-társaság megbízottja 12,120 
magyar nyelvű vallásos könyvet, 43.392 füzetet és 1283 
bibliai kártyát adott el stb. — Az ilyen gyülekezeti és 
vallás-erkölcsi tevékenység előtt kalapot kell emelni! 



A Szent István-társulat idei nagygyűlésén felol-
vasott megnyitójában Vaszary Kolozs hercegprímás az 
Isten-tagadásról értekezett. »Megdöbbentő jelenségnek te-
kintem, mondá többek közt, hogy korunk lázas és forrongó 
eszméi meg akarják tagadni azt, a ki mindenkor, mindenütt 
és minden nép szivében élt: az Istent*. »Társadalmunk 
lázas, nagy krizis előtt állunk nemcsak mi, hanem az 
egész emberiség.. . . Fojtó a légkör, érezzük a vihar köze-
ledtét, mely ha kitör, elpusztíthat. . . . Elhárításaért szivünk 
alázatosságában a tanítványok ezen imájával esedezünk: 
Domine, Salva nos«. — Csudálatos, hogy a hercegprímás 
a társadalmi vihar elhárítására egyetlen egy védő erőt. 
egyetlenegy mentő eszmét nem tud felmutatni az evan-
gelium gazdag világmegváltó erőiből és igazságaiból. 

A felcsuthi ref. egyház temploma érdekében 
következő sorokat kaptuk: Több lelkész úr tett Ígéretet, 
hogy templomépítésünkben segíteni kegyeskednek. Temp-
lomunk építését már megkezdtük. Esedezem azért a se-
gedelemért ez úton is. Az adománynyal nemcsak Isten 
dicsőségét mozdítják elő, s nemcsak a rossz hírben álló, 
de hála Istennek hitbuzgóságát már élő tettekben meg-
mutató felcsuthi egyház nemes törekvését fogják elismerni, 
hanem rajtam is könyörülnek s segítik a nagy terhet 
vállaimon könnyebbé tenni, mert nagy, kimondhatatlan 
nagy a teher rajtam. Semmiből kellett nekem egy év alatt 
annyi alapot teremteni, hogy az építést megkezdhessük. 
Bizony, ha csak egy nap volt volna is minden lelkész 
oly teher alatt, minőt én felvettem, nem lenne siker nél-
kül kérésem, ha már a mult évben szétküldött »esdő 
szóm«-at sokan a mai napig figyelmen kívül hagyták is. 
A legmélyebb tisztelettel újítom meg kérésemet. Felcsutbon, 
1895. május I-én. Szüts Károly, ev. ref'. lelkész. 
/ Diakonisszák fölavatása. A pozsonyi evangelikus 
diakonissza-intézet április 28-án vallásos örömünnepet ült 
első öt nővérének, névszerint Lenhardt Mária, Halper Paula, 
Maresch Anna, Boy Boíena, Jarosek Bóza diakonisszák-
nak felavatása alkalmából. Az ünnepély liturgikus része, 
az egyháztagok szép részvéte mellett a délelőtti istentisz-
telet után a nagy templomban ment végbe. Az alkalmi 
beszédet Sckmidt Károly Jenő, a diakonissza-intézet lel-
készi vezetője tartotta, Ephes. II. 19, 20 alapján fejtegetve 
a diakonisszák magasztos, komoly, de egyszersmind fárad-
ságos hivatását. A karénekeket s responsumokat a hely-
beli evang. női dalegylet énekelte. Befejezésül az intézet 
összes nővérei úri szent vacsorával éltek. Délután az inté-
zet helyiségében társas ozsonna volt, melyen az egyház 
felügyelője, az intézeti bizottság s a diakonisszaügy más 
pártfogói vettek részt. A nővérek rokonain kívül az inté-
zetnek kedves vendége volt a budapesti »Bethesda« ev. 
ref. diakonissza-intézet vezető nővére, kinek testvéries rész-
véte nagy örömet okozott. A hazai evang. egyháznak irne 
immár saját diakonisszái vannak. Az intézetben a vezető 
nővéren kívül öt fölavatott, négy felavatásra jelölt és egy 
előkészülő diakonissza van. 

I S K O L A . 

Államsegélyes egyházi népiskolák. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a kereki ref. leányegyház tanító-
jának a fizetését 115 forinttal, az Őszödi tanítóét 163 fo-
rinttal egészítette ki állami segély címén a négyszáz frtos 
minimumra. Ezenkívül a gerjeni iskolánál egy második 

tanítói állás szervezéséhez 130 frt évi állami segélyt en-
gedélyezett. 

Államsegélyes főgimnáziumok. Az eperjesi ev. 
főgimnázium államsegélyének fölemelése nemsokára be-
következik. Az illetékes tényezők javaslata szerint a főgim-
názium kapni fog jövőben 17 ezer frt állandó évi segélyt 
és a 12 tanár közül négy kap 1200, négy 1400 és négy 
1600 frt fizetést; a korpótlék 100 frt, a lakáspénz 250 frt 
lesz. — Az iglói ev. főgimnázium szintén kap államse-
gélyt és pedig 40 ezer frt építési segélyt és 17 ezer frt 
évi járadékot. 

A középiskolai oktatás több fontos kérdésében 
tanulságos szaktanácskozások folynak az országos közok-
tatási tanácsban. Eddig három ülés tartatott, melyeken a 
közép iskola i tanterv reviziója, a túlterhelés és a tanár-
képzés reformja volt szőnyegen. A tanácskozások a jövő 
héten is tartanak, a mikorra szintén fontos tárgyak van-
nak kitűzve. Az ankét fontosabb megállapodásairól a tanács-
kozások végeztével mi is értesítjük olvasóinkat. 

A középiskolákba való beiratások megkönnyí-
tése. A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a veze-
tése alatt álló középiskolákban — a beiratások megköny-
nyítése végett — ezentúl az év végén is vegyenek fel 
jelentkező növendékeket. Ez intézkedés arra bírta a debre-
ceni ev. ref. főgimnáziumnak, mint legnépesebb hazai prot. 
középiskolánknak tanárkarát, hogy az év elején előforduló 
torlódások s az igazgatói irodában csaknem megbírhat.atlan 
munkák eloszlatása céljából hasonló tervezetet dolgozzon 
ki és léptessen életbe. E szerint történhetik a beiratkozás 
az intézet növendékeire az év végén a bizonyítvány ki-
osztása után azonnal, vagy legfeljebb 48 óra eltelte alatt. 
Más iskola növendékeire nézve július 1 — 5. napjai alatt. 
E kedvezményben azonban nem részesülnek azon tanulók, 
a kiknek elégtelen előmenetelük, vagy magaviseletből ke-
vésbbé szabályszerű osztályzatuk van. Az évvégi beirat-
kozás alkalmával különböző, általánosan kötelező fizettség 
címén 1 frt 50 kr. fizettetik. — Mindezekről a nagy kö-
zönség idejekorán értesíttetik. 

Debreceni iskolák a millenniumon. A debreceni 
ev. ref. egyház elhatározta, hogy elemi iskoláival részt 
vesz a millenniumi kiállításon s e célra 600 frt költséget 
szavazott meg. Ugyancsak a millenniumra Gsurka István 
és Tassy Miklós tanítók által megíratja az iskolák törté-
netét, mely munkát 300 frttal honorál. — Követendő példa ! 

Tanyaiskolák. A legtöbb alföldi megyében égető 
szükséggé vált a tanyai iskolák alapítása. Hajdúmegyében 
ez év elején erélyesebb akció indult meg ez irányban, 
melynek eredménye az, hogy az els,s tanyai iskola épí-
tését gróf Zichy Géza tétetleni pusztáján már megkezdették. 
A művelődés előhaladása mindenesetre lényegesen befolv 
többek közt a babona és tévhit meggátlására is, a miben 
pedig épen az alföldi ref. községeknek bőséges részük van. 
Már e szempontból is örömmel üdvözöljük a tanyai isko-
lák felállítását. 



GYÁ S Z R ÓVAT. 

f Nagymuzsalyi Horváth Menyhért, a huszti ev. 
ref. egyházközség főgondnoka, egyházm. tanácsbiró, május 
2-án. élete 69-ik évében, rövid szenvedés után Huszton. 
Hitbuzgó, áldozatkész, mind halálig hü előljáró volt. kinek 
halálát a siralmak prófétájának eme szavaival jelenti a 
huszti gyülekezet: Leesett a mi fejünknek koronája! Pél-
dája világítson, emléke legyen áldott! 

j* Lévay Ferenc kultuszminiszteri osztálytanácsos, 
a népoktatási osztály főnöke, május 3-án, élete 48-ik évé-
ben, hosszas szenvedés után Budapesten. Rendkívül szor-
galmas, lelkiismeretes tisztviselő volt, ki mint szegedi 
középiskolai tanár, majd mint csongrádmegyei tanfelügyelő, 
1890 óta mint közoktatásügyi osztálytanácsos nagy buz-
galommal szolgálta a magyar nemzeti kultúrát. Szeged 
rekonstrukciója és a népiskolai nyugdíjtörvény revíziója 
körül vannak maradandóbb érdemei. Ő volt az egyetlen 
református vallású tanácsos az egész kultuszminisztérium-
ban. Özvegye és három gyermeke gyászolják. Béke ham-
vaira ! 

f Kopré Ferenc tiszalúci lelkész, alsó-zempléni 
esperes hirtelen elhunyt. Klasszikus képzettségű, igénytelen 
megjelenésű, de erős kötelesség-érzetű ember volt. Gyüle-
kezetének hűséges pásztora, egyházmegyéjének bölcs kor-
mányzója. Tagja volt a sárospataki főiskola igazgató taná-
csának és a tiszáninneni egyházkerület lelkészvizsgáló 
bizottságának. A puritán szellemű lelkipásztor és esperes 
halála széles körben keltett őszinte részvétet. Béke ham-
vaira ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A tiszáninneni egyházkerületben 
megüresedett tisztviselői állásokra beérkezett szavazatokat 
a napokban bontotta fel a Kun Bertalan püspök elnök-
lete alatt kiküldött bizottság. Eredmény: Lelkészi tanácsbiró 
lett Idrányi Ferenc, világi tanácsbiró Dcbreczeni Bertalan, 
az egyházkerület lelkészi aljegyzőjévé pedig Czinke István 
erdőbényei lelkész. Lapunk dolgozótársa választatott meg. 
Az egyházkerület új tisztviselőit szívélyesen üdvözöljük. 

* Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiház-
ban. A főrendiház egyesült hármas bizottsága május 2. 
és 3-án tárgyalta a képviselőháznak a vallás szabad gya-
korlatáról és az izraelita vallás recepciójáról szóló tör-
vényjavaslatra vonatkozó újabb üzenetét. Az élénk tár-
gyalás rendjén Keglevich István gróf és Rudnyánszky 
József báró felújították Szapáry Gyula grófnak amaz isme-
retes módosítványát, hogy a zsidó recepció a vallás sza-
bad gyakorlatáról szóló javaslatba illesztessék be. A hár-
mas bizottság azonban Wlassics Gyula miniszter s több 
főrend felszólalására a módosítást elvetette s mindkét 

javaslatot ismét a képviselőház eredeti szövegében aján-
lotta elfogadásra. 

* Agliardi harci riadója. A pápai nunciusnak 
Magyarországon tartott beszédeire vonatkozólag a Kel. 
Ért. a legbizhatóbb forrásból közli azokat a részleteket, 
melyeknek sérelmes volta különösen szembeötlő. Nagy-
váradon a jogakadémia tanári karának következőleg vála-
szolt: »önöknek uraim az a föladatuk, hogy fölvilágosítókig 
hassanak ne csak hallgatóikra, hanem az egész közvéle-
ményre. Szép és szent föladatot teljesítenek, ha a modem 
törvényhozás ártalmas voltára utalnak és ezzel szemben 
az örök jog követelményeit érvényre juttatják.« A Zichy 
Nándorra mondott pohárköszöntőben pedig következőleg 
nyilatkozott : »Valamiként a középkor nemessége a keresz-
tes háborúk élére állott, úgy az arisztokraciára ma is, 
különösen pedig Mária birodalmának nemességére az a 
kötelezettség hárul, hogy a modern törvényhozás ellen a 
keresztes háborút vezesse«. Ezeket a valóban harcias nyilat-
kozatokat bezzeg elhallgatták a hazai klerikális lapok, de 
a székesfehérvári tósztok ellen annál inkább vezércikkeztek! 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. evangelikus egyetemes egyház 

Pozsonyban levő theologiai akadémiáján betöltendő böl-
csészeti tanszékre, a theol. akadémiának az 1882. évi 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében megállapított szervezete 
és ügyrendjére való hivatkozással, ezennel pályázat hir-
dettetik. 

A theologiai akadémia szervezete szerint (15. §., 
24. §.) ezen tanszékkel a bölcsészet és vallás történelme, 
a neveléstan, a metaphysika, az aesthetika előadása van 
egybekötve. 

A tanári javadalmazás évenként 1200 frt fizetés és 
300 frt lakbér. 

A theologiai akadémia rendes tanáraiul olyan ág. 
hitv. evangelikus feddhetlen életű s hazánkban polgári 
jogokkal bíró férfiak alkalmazhatók, kik vagy eredményes 
bivataloskodással. vagy theologiai, illetőleg philosophiai 
tanári vizsgálatról szóló bizonyítvány bemutatásával, vagy 
az illető szakokban kifejtett irodalmi munkássággal szak-
képzettségüket igazoltak. 

A tanár megválasztása a theologiai akadémiai nagy-
bizottság jogkörébe tartozik. 

Ha a megválasztandó tanári oklevéllel nem bírna, 
esetleg egyelőre egy évre fog alkalmaztatni, de teljes 
tanári fizetéssel. 

A megválasztott tanári állását 1895. évi szeptem-
ber 1-én tartozik elfoglalni. 

A pályázók folyamodványaikat rövid életrajzukkal 
és a képzettségüket igazoló okiratokkal /'. évi június 20-ig 
alólírotthoz, mint a theologiai akadémiai nagybizottság el-
nökéhez küldjék Ácsára. Aszód-felé, Pest vármegyében. 

Kelt Ácsán, 1895. április 30-án. 
Báró Prónay Dezső, 

2 — 4 e g y e t e m e s felügyelő. 
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Gondolatok a belmisszióról. 
Minapában vidéken jár tam s egyebek közt 

egy nagy alföldi református gyülekezetet is meg-
látogattam. E gyülekezetnek lelkipásztora nagyon 
buzgó, lelkiismeretes ember. A mióta a gyüle-
kezet lelkipásztorává választotta — valami két 
év óta — rendkívül sok fáradságot fordít az 
elhanyagolt, már t. i. elődje által elhanyagolt 
egyház ügyeinek rendbehozására. E mellett ráér 
arra, hogy minden vasárnap — a mikor csak 
rendkívüli körülmények által gátolva nincs — 
maga prédikál s olyan bibliamagyarázatokat tart, 
a melyeket maga készít német tudós kommen-
tárok alapján. Annál fájdalmasabb volt rám nézve, 
a mikor e kiválóan jeles lelkésztársammal be-
szélgetve, kivettem, hogy a jövőt túlságos sötét 
színben látja. Elmondta egyebek közt, hogy ezek 
az újabb keletű vallásos estólyek a régi refor-
mátus kharakter elhalványítását vonják magok 
után, felköltik a népben vagy megerősítik azt 
a tudatot, hogy a lelkészre nincs szükség s a 
református egyház clisszoluciójára vezetnek. 

En, a mennyire csak bírtam, igyekeztem 
aggodalmait eloszlatni s a mit akkor mondtam 
— némileg rendezve s talán egy-két új gondo-
lattal is, a mi azóta támadt bennem, kiegészítve 
— leírom most, hogy a mennyiben állításaim 
helyesek, mások aggodalmait is eloszlassák. 

Mindenek előtt rámutat tam arra, hogy a 
nép itt is, ott is tényleg megmozdult s val-
lásos táplálék tekintetében többet kiván, mint 
a mennyit neki eddig nyújtottak, sőt maga is 
hozzá akar nyúlni ahhoz a táplálékhoz és nem 
elégszik meg azzal, hogy csak etessék. E moz-
galom bizonyára terjedni fog s mind nagyobb 
hullámokat ver. Nincs kétség a felől, hogy a 
mozgalom veszélyeket is rejt magában. A míve-
letlen, tanulatlan s a szertelenben eddig is gyö-
nyörködő nép sokszor képtelenségeket is magya-
ráz ki bibliájából, ámbár megjegyzem, hogy e 

képtelenségek nemcsak a magyar nép tanulatlan 
részénél találhatók, hanem pl. a tudós német kri-
tikus uraknál is, a kik legalább is annyi képte-
lenségeket magyaráztak ki a szent könyvből, 
valamint a vatikáni zsinat tagjainál is, a kiknek 
képtelen magyarazatait nem veszszük annyira szi-
vünkre, mint a baptistákét. De annyi bizonyos, 
hogy a német kritikusok s a vatikáni atyák 
szörnyű evangyéliumellenes magyarázatai nem 
nyújthatnak nekünk vigasztalást a fölötti szomo-
rúságunkban, hogy a tudós szélső bal (egyházi, 
theologiai értelemben tessék venni) s szélső jobb 
urakat a magyar nép egy része is követni kezdi 
a rosszban. Az bizony minden körülmények közt 
baj, ha egy-egy megtévedt atyaíi nem akar dol-
gozni, mert csak az Űr dolgaival szeret foglal-
kozni, vagy ha egy baptista, mikor megcsalja 
felebarátját s ezt szemére vetik, azzal felel: Hát 
nem olvasta az Űr, hogy meg vagyon írva : Ne 
légy felettébb igaz, vagy ha gyűlölni, megvetni, 
csúfolni tanulják meg a baptista ós nazarénus 
atyafiak azokat, a kiket elég szenteknek nem 
tar tanak, pedig ha a Krisztus hívei lennének, 
szánnák és szeretettel a Krisztushoz vezérelnék 
s nem egy-egy külsőséghez (bemerítés) a lel-
keket. 

Túloznak azonban azok, a kik a nép e meg-
mozdulásában csak rosszat látnak. Még az sem 
olyan túlságos nagy baj, ha valaki a bibliát hi-
básan magyarázza, ha egyébként aláveti magát 
a biblia tekintélyének. A hibás magyarázatot 
mindig agyon lehet verni a Szent í rás igéivel 
úgy, mint az Úr Jézus az írással verte vissza 
a kísértőt, a ki a zsoltár szép szavaival: Paran-
csol az ő angyalainak te felőled és ők kezekben 
hordoznak téged, hogy valamikor meg ne üssed 
lábadat a kőbe, az Idvezítőt az oktalan vakme-
rőség tévutára akarta vezérelni, holott az a mon-
dás azoknak szól, a kik az Úr parancsolatára 
nehéz, veszélyes, de okos és . szükséges kísérle-
teket tesznek. így lehet az eltévelyedett, fana-
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t ikus és szeretetlen embert , ha nem is mindig 
jó ú t ra téríteni, elé a legtöbb esetben "legalább 
is elnémítani az í r ás egy határozott , világos 
részecskéjével. Bárcsak a hitet len tudálékosra s 
a rosszéletű, csunyaszájú, léha emberekre nézve 
is lenne az í r ás ilyen elismert tekintély ! A leg-
örvendetesebb a dologban azonban az, hogy nem 
mind téved ám rossz útra, a ki bibliájával ko-
molyabban kezd foglalkozni, s azt hasonló értelmű, 
jóravaló, bár tudományosan nem képzett társá-
val együtt vizsgálja. E tekinte tben is é rdekes 
tapasztalatokat szereztem említett u t amban ós 
tapasztalataim csak megerősí te t ték ama régen 
táplált meggyőződésemet, hogy a biblia nemcsak 
életet ád, nemcsak melegít, hanem átlag véve 
a józan, okos belátást is erősíti s a mennyiben 
szörnyű furcsa magyarázatokat kötött valaki a 
biblia egyik vagy másik verséhez, az ilyen ered-
mény nem a bibliának, hanem az illető agyafúrt-
ságának, hanyagságának vagy épen rossz akara-
tának tulajdoní tandó. Ott azon a helyen, a melyről 
fentebb említést tettem, magánházaknál is össze-
gyűlnek az atyafiak, énekelgetnek, imádkoznak 
s bibliát olvasnak. A lelkészszel együtt én is 
rósztvettem egy ilyen házi áhitatosságon s fel-
említettem, hogy manapság az Ur Jézustól, az 
egyház Fejétől sokfelé vonják a lelkeket, a vakhit, 
a teljes hitetlenség, a szakaclárság, a bűn utaira, 
de a hívek annál inkább ragaszkodjanak az Úr 
Jézushoz s legyenek igazán evangel ikus refor-
mátusok. Evangélikusok, a kik azt az örömhírt , 
melyet az angyal hirdetet t , hogy a Megváltó 
született s azt az örömhírt , a mit az í rás h i rdet 
s a mit a lelkész, összeszedve lelkének legbe-
csesebb kincseit, a templomban, hol sokan hall-
ga that ják az igét, magyaráz: szivökbe fogadják. 
Es legyenek reformátusok, a kiknek életét az 
Isten lelke új jáalakítot ta s a kik cselekedeteik 
által bizonyságot tesznek hitökről. Lehet tek a hall-
gatók vagy 50-en. A beszéd után még külön is 
szívökre kötöttem, hogy másnap reggel a rendes 
hétköznapi isteni tiszteleten is megjelenjenek és 
ne gondolják most már maguka t jobbaknak 
azoknál, a kik nem voltak jelen az összejöve-
telen, hanem érezzék kötelezve maguka t azok-
nak is a templomba hívására. Voltak is valami 
500-an másnap a templomban, a mi részben 
annak tu la jdoní tandó ugyan, hogy a lelkész előre 
ér tes í te t te a hiveket, hogy egy pesti theologiai 
t aná r ta r t bibl iamagyarázatot s az újság is von-
zotta a híveket, de hallottam, hogy egyébként is 
szorgalmasan el járnak a, hívek a templomba, a mi 
azt bizonyítja, hogy a magán áhitatosságok nem 
vonják el a híveket az Isten házától, ha ott a lelkész 
jól táplálja a lelkeket s é rdeklődésüket az Isten 
igéje szépségei i ránt fölkelti. Sőt még, a hol kellő 

kielégülést nem nyer is a nép lelki szüksége, 
még ott is megmarad a nép józansága s még 
oly helyen is igen sokan öntudatosan őrizked-
nek a szakadárságtól . A fentebb említett isteni 
•tisztelet u tán két atyafi jött be a lelkész szobá-
jába. Mind a ket ten egy másik, alföldi, ha ta lmas 
re formátus egyházból valók voltak, melyben a 
vallásos estólyeket megkezdették s aztán meg 
félbe hagyták. Az atyafiak e r re nézve ezt a 
f igyelemre méltó nyilatkozatot tet ték : y>Ma már 
a templomi igehirdetés nagyon korlátozott, mert a 
templomba sokan nem mennek el. Azt kívánjuk 
azért, hogy a lelkész urak leszálljanak a nép közécc. 
Azt azonban határozot tan kifejezték, hogy »ök 
a lelkészektől, mint tapasztaltabbaktól s mint a kik 
hosszú éveken keresztül készülnek az igehirdetésre, 
várják első sorban az isteni dolgokban a felvilágo-
sítást, csakhogy arra kérjük őket, szálljanak le a 
nép közé.« 

Azonban ne mérlegel jük tovább, hogy több 
fanat izmus vagy több józanság nyilvánul-e a nép 
önkéntes megmozdulásában s a vallásos igazsá-
gok iránti é lénkebb érdeklődésében. En bár hi-
szem, nem akarom mégsem bizonyítgatni, hogy 
több józanság. Én azt hangsúlyozom s ezt kész 
vagyok akárki ellenében is vitatni, hogy a vallásos 
mozgalmakban a józanság, a rend érvényesítésére 
kiválóan az intelligens elemek, köztük a lelkészek 
vannak hivatva s minél tovább tartják magukat 
távol az élénkebb, evangeliumi munkálkodásban való 
részvételtől, minél tovább késnek a válaszszal: hogy 
le akarunk a nép közé szállani s az evangyéliumot 
nemcsak az eddigi keretekben, de azokon kívül is 
érvényesíteni, annál kevésbbé lesznek jogosultak a 
népet vádolni, ha az magára hagyatva vagy elhagyja 
az egyházat, vagy általában oly dolgokra engedi 
magát ragadtatni, a melyeket senki sem helye-
selhet. 

En azér t erősen hiszem — hiszen hála 
Istennek, a jelek, ha nem is rohamosan, ele nap-
ról-napra mégis csak szaporodnak — hogy az 
intell igens elemek s első sorban a lelkészek 
megért ik az idők jeleit és mindent megtesznek, 
hogy a néppel való közvetlen, gyakoribb érint-
kezés által, saját magok vagy a nép által tör t 
utakon egyházi é le tünket bensőiesebbé tegyék. 
Nem kell félteni a régi kereteket a vallásos esté-
lyektől, nem kell félteni a re formátus kha rak te r t 
az esetleg naiv bibl iamagyarázattól s nem kell 
félteni a re formátus egyházat a disszoluciótól. 
Ezzel nem azt mondom, hogy félni, aggódni nem 
kell. Hála Isten, csakhogy vannak már emberek, 
a kik félnek, mint a fent említett buzgó lelkész-
tá rsam is fél. Fé lnünk kell mindaddig, a míg 
egész határozot tan magunkba nem vet tük azt a 
Jézus Krisztust, a ki aztán a változások és esé-



lyektől való félelmeinkre azt kiált ja : Ne féljetek; 
én meggyőztem a világot. A félelem némileg be-
ismerése annak, hogy bizony javulásra, gyógyu-
lásra, á ta lakulásra van szükségünk. Oh mert, ha 
az a re formátus kha rak t e r olyan nagyon erős 
lenne, szét lehetne-e zúzni akármilyen támadás-
sal i s ? ! Ha azt a re formátus kha rak te r t itt is, 
ott is ép a biblia elhanyagolása, sok helyen a 
korcsmázás, kártyázás, a sok korteskeclés, a poli-
tikai újságokból k iáradó világias szellem meg nem 
gyengítet te volna, ugyan volna-e o k a fé le lemre? 
És ha ez a kálvinista egyház olyan életerős volna, 
ha az elvilágiasodás s földiség, az anyaginak a 
szelleminél többre becsülése meg nem rongál ta 
volna már falait : ugyan lenne-e ok az attól való 
félelemre, hogy a szakadárság szelleme széjjel-
szedi ? ! 

. N e m ; csak hadd mozogjon a nép ! Csak 
hadd zúgjon a tenger ! Csak hadd támadjon egy kis 
tisztító vihar ! Jézus jár a tengeren. S az Úrnak 
az a szokása, hogy az elbizakodottakat egy da-
rabig magukra hagyja. Minket is magunkra hágy 
egy darabig, ele u tóvégre is segíteni fog ra j tunk. 
Magunkra liágy. hogy vegyük észre bajainkat és 
lássuk be, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. 
Eddig nem lát tunk okot a gyökeres javításra s 
nem lá t tunk nagy veszedelmet. Most már leg-
alább a szakadárságtól félünk. De így ju tunk 
majd üdvös kérdések felál l í tására! Meg fogjuk 
kérdezni magunktól , hogy ugyan annak a nép-
nek javát, lelki üdvét munkál tuk-e? Azért fáj-e 
az elszakadása, mer t mi valami nagy segítségben 
akar tuk buzgó szeretettel részesí teni? Azután meg 
megkérdezzük, hogy hát az nem fáj, hogy any-
nyian élnek e vakh i tben? Az nem fáj, hogy ez 
országban oly sokan t iporják lábbal annak a 
Krisztusnak evangyéliomát, a kiben egyedül van 
idvesség? Az nem fáj, hogy híveink közül sokan 
gonosz u t ak ra té r tek s az önkéntességre alapí-
tott evangyéliomi társaságok (pl. az irodalmi tár-
saság) tengődnek s szere te tmunkát mi sem tudunk 
gyakorolni, szeretet intézeteket , valóságosakat, a 
melyeket a Krisztus szelleme leng át s az ön-
kéntes buzgó szeretet virágoztat fel, nem bí runk 
fentartani , ép úgy nem, mint a hitetlen világ, 
a mely mikor szeretetet aka r is gyakorolni, akkor 
sem tud ez elvnél magasabbra emelkedni : A cél 
szentesíti az eszközöket? 

Csak hadd féljünk h á t ! Csak hadd fájjon 
a seb ! Majd megtanul juk, hogyan kell igazi, 
evangyéliomi, egyházi életet létrehozni. Majd eljő 
az idő, a mikor az egész egyház él s nemcsak 
a lelkész munkálkodik, s a lelkész meg felsza-
badul sok olyan munkától , a minek absolute 
semmi haszna az evangéliomi keresztyénség szem-
pontjából nincs. Hogy egyebet ne említsek, mi 

haszna van annak, hogy a lelkészek hosszadalmas 
beszédeket t a r t anak s búcsúztatókat mondanak 
haláleset alkalmából. Nem is keresztyén dolog 
ez ! Annak van értelme, hogy a szomorkodókat 
pár szóval (az igazi vigasztalásra nem is kell 
több) vigasztaljuk s az Iclvezítőhöz, az Isten sze-
rete téhez utaljuk, a haláleset körülményei t a hall-
ga tóknak a keresztyén igazságokban való meg-
erősí tésére felhasználjuk, de annak nincs értelme, 
hogy a halottról, annak erényeiről beszéljünk, 
(kivált ha bűnei voltak, vagy semmije sem volt) 
s hosszadalmasan búcsúztassuk azt mindenféle 
rokonaitól, a ki már két nappal azelőtt elbú-
csúzott mindenkitől . Ha pedig valaki azt mondja, 
hogy a nép ezt kívánja á m : hát én meg azt 
felelem, hogy itt van megint egy jel, a mi azt 
mutat ja , hogy a nép evangyéliomi meggyőződései 
nagyon gyenge lábon ál lanak s hogy átalaku-
lásra van szükség. Ar ra nem akarok gyengéd 
célzást tenni, hogy vannak olyan foglalatosságok 
is, a melyek helyett meg épen jó volna evan-
gelizálással foglalkozni. 

A fő dolog különben az, hogy a Jézust a 
ha jónkba fogadjuk. De hát nem fogadtuk-e? azt 
kiál t ják sokan. Nem ! És ezerszer nem ! Nem az 
igazi J ézus t ! Nem azt, a kinek teljes hatalom 
adatot t mennyen és földön ! Nem azt a Jézust, 
a ki egyedül ismeri az Atyát s ha valaki még 
meg akar ja ismerni, csak Ő általa ismerhet i meg! 
Nem azt az igazi Jézust, a kinek bírása igaz 
boldogságot ad ! Nem azt a Jézust, a ki meg-
halt é re t tünk s a halál és bűn felett diadalt 
aratot t . Nem azt a Jézust, a ki körü l já r t és jót 
tet t mindenekkel . Nem azt a Jézust, a kinek 
Lelke által világokat lehet legyőzni, s az emberi-
ség sorsát meg lehet fordítani ! 

Oh még a kik ebben a Jézusban hittek is, 
vájjon aztán befogadták-e a ha jóba? Élő hittel, 
lángoló szeretettel megtöltötték-e az egyháza t? 
Mert hiszen látni tán lát tuk mi is őt a tenge-
ren? Egy-egy megszentel t órában, egy-egy pilla-
na t ra áhí tatos gyülekezetek előtt fel tűnt talán 
az ő mentő, jobbító, ú j életet adó szeretetének 
egész nagyságában és d icsőségében? De a ha-
jóba, csaláclainkba, iskoláinkba, egyházi életünk 
szerveibe bizony még nem fogadtuk be. Mert 
Ő minden ember t magához akar vonni s minden 
embernek mindenféle bűnei t gyűlöli. Mi pedig 
csak némely bűnöket gyűlölünk s nem aka runk 
mindeneket Ő hozzá vezérelni. Neki minden bűn 
ellen van gyógyszere, de mi e gyógyszereket 
felhasználni nem tudtuk. Mi a pókok taní tására 
s a régi görög istenek tan í tására többet áldo-
zunk, mint a Krisztus evangyéliomának tanítására. 
Mi megelégszünk egyh azias érzülettel is, de azt 
nem kívánjuk, hogy oly öntudatos, élő hit lakoz-



zók az emberekben, mely erkölcsi életüket meg-
szenteli s a lelkeknek magasra szárnyalást ad. 
Mi azért prédikálu nk, mert őseink úgy szabták 
meg az isteni tisztelet rendjét, nem azért, hogy 
az Isten országában való hathatós munkásságra 
indítsunk mindeneket. Mi félünk attól, hogy 
magánházaknál is összegyűlnek a biblia köré a 
hívek, de attól nem félünk, hogy sokan kár-
tyázni gyűlnek össze. Nem nyilvánvaló-e, hogy 
a Jézust a hajóba még be nem fogadtuk ? 

Ámde a hajó olyan, hogy befogadhatjuk a 
Jézust. Sokan azt hiszik, hogy a belmisszió ellen-
sége a hivatalos egyház működésének. Nem ; 
barátja. Az igazi belmisszió, az igazi evangyéliumi 
szellem mindig a hivatalos egyházat akarja első 
sorban megeleveníteni. A XVI. század reformá-
torai is azt akarták. Csakhogy akkor a hajó, a 
melyet találtak, annyira meg volt rongálva, hogy 
el kellett azt hagyni. A protestantizmus hajója 
nem alkalmatlan a Jézus befogadására. Tényleg 
mi is elfáradtunk, elbágyadtunk, megcsontosod-
tunk, de a mi kereteink nem olyanok, a melyek 
az evangyéliumi szellem működését lehetetlenné 
tennék. Nekünk nem kell a pápaság iszonyú 
terhét ledobnunk. Nem kell a coelibatus ellen, 
miseáldozat ellen küzdenünk. Isteni tiszteletünk 
s egyházi szervezetünk olyan, hogy minden egy-
házban azonnal megkezdhetjük az Isten országa 
terjesztését. Nekünk nem kell intézmények és 
dogmák ellen küzdenünk. Nekünk csak az egyé-
neket kell megnyernünk a határozott s élénk 
evangyéliumi munkásságnak. Nekünk nem kell 
rombolnunk. Nekünk csak építenünk kellene. 
Nekünk szabad prédikálnunk a Krisztus evan-
gyóliumát, csak oly igyekezettel kellene azt pré-
dikálnunk, hogy híveink közt munkatársakat sze-
rezzünk az Isten országa terjesztésében. Itt van 
azonban a bökkenő. Itt tűnik ki, hogy mi a 
különbség a mostanság még divatos konzervatív 
álláspont s az új belmissziói irány közt. Itt tű-
nik ki az is, hogy még ott is szükség van 
az egyházi életről való felfogás újjáalakítására, 
a hol különben a lelkész kifogástalanul végzi 
hivatalos teendőjét s az egyház minden nagyobb 
baj nélkül halad a maga útján. Sokan azt kiált-
ják, hogy ez a felfogás megdönti a lelkészek te-
kintélyét s feleslegessé teszi működósöket ós 
így veszólylyel jár az egyházra nézve. Nem ; ez 
a felfogás szerzi meg a lelkészeknek az igazi 
tekintélyt, ez jelöli ki az igazi lelkipásztor helyét 
s ez teszi az evangéliumi egyházakat a z z a, a 
mivé lenniök kell. Olyan egyházi életért, mint 
a mi most lebeg ideálként előttünk, nem volt 
érdemes a Krisztusnak a kereszt kínjait elvi-
selni. Azért, hogy 20—80 ember írjon egyházi 
beszédeket, 2—3000 ezt elmondja s 2—3 millió 

ember azt meghallgassa, az egyházi teendők el-
végeztessenek, az adót a hívek megfizessék s 
aztán e 2 — 3 millió ember ne törekedjék soha 
a hitetlenek és vakhitben élőknek a Krisztus-
hoz vezetésére s a nazarénusok képtelenségei 
miatt félni kelljen a 2 — 3 millió tagból álló 
evangyéliumi egyházak dissoluciójától: ezért nem 
volt érdemes a váltságmunkát elvégezni. 

Csak akkor van értelme az evangyéliumi 
egyházi életnek, ha a lelkészt az első belmisszio-
náriusnak tekintjük s a keresztyén egyházi or-
ganismus főmozgatójának, a ki prédikációival 
lelkeket nyer a Krisztusnak, munkára serkenti a 
férfiakat, a nőket, az ifjakat, az intelligens ós nem 
intelligens tagokat egyaránt s a ki gondoskodik 
arról, hogy az ifjak összhangzatos óneklésökkel, 
a felnőttek szeretetmunkájokkal, az intelligens 
emberek felolvasásaikkal, a nem intelligens, de 
buzgó ós hívő emberek, szegények, betegek és 
eltóvelyedettek látogatásával, jó könyvek terjesz-
tésével segítségére legyenek. Akkor lesznek a 
templomi isteni tiszteletek erőforrások, melyekből 
az öntudatos hívek ösztönzést visznek a külön-
féle jó munkák végzésére. Ila majd nemcsak egy-
két ember, hanem az egész egyház így fogja 
fel a lelkész munkáját, akkor majd a theologu-
sokat erőteljesebb evangyéliomi s egyúttal gya-
korlatiasabb szellemben nevelik, akkor majd di-
csőségnek tart ják az ifjú emberek, ha a lelkészi 
pályára léphetnek s akkor becsülik meg igazán 
a lelkészi állást és nyomorogni a lelkészeket 
nem hagyják. Mert a nemzet ki fogja érezni, hogy 
az evangyéliomi, életerős egyházakból erő szár-
mazik ki, melynél becsesebb kincs a nemzeti 
életre nézve nem lehet. Mert annak az egyház-
nak tagjai, mely igazi keresztyén organismus, 
útját állják az erkölcstelenség rombolásának ós 
minél több ilyen erőteljes egyéniség ól a haza 
határain belől, annál biztosabb alapokra van fek-
tetve a nemzet boldogságának épülete, annál 
biztosabban érvényesül a nemzet megérlelt aka-
rata s annál lehetetlenebb lesz a nemzet meg-
alázása s veszedelmekbe sodortatása. Nem nevetni 
kellene hát a belmisszión s zúgni ellene, hanem 
megérteni s megcsinálni teljes erővel s nemcsak 
úgy belekóstolgatva, mert bizony annak is csak 
akkor lesz igazán nagy eredménye, ha sokan 
szolgálják híven ós lelkesen. 

Szabó Aladár. 

Osztalék-rendszert a lelkészi gyám-
intézetben. 

Az idei konvent is letárgyalta a megkorrigált orsz. 
gyámintézeti tervezetet s azt teljesen kifogástalannak dekla-
rálva, kimondta, hogy: »Jelen szabályzat 1896. január 
1-én lép életbe*. No hát ép ily jónak és életbeléptethető-



nek találta a konvent a tavalyi tervezetet is, melynek egyes 
részeit az egyházmegyék ritka egyetértéssel és erélylyel 
csépeltek agyon. 

Világért sem azt akarom mondani ezzel, hogy az új 
tervezet is méltó az agyonverésre. Isten mentsen! Mert 
ez már életrevaló, derék egy alkotás — a 6. §-t kivéve. 
— Csupán csak azt akarom mondani, hogy lám, a kon-
vent is, mint minden emberi intézmény, nem vindikálhatja 
magának a csalhatatlanságot s így, valamint a múltkor 
meghallgatta az egyházmegyék, illetve a kerületek véle-
ményét, úgy ezúttal sem zárkózhatik el az alulról, tehát 
igazi illetékes helyről jövő helyes kifogások elől, és ezek 
szerint módosítania kell a módosítandókat s törülnie a tör-
lendőket, ha azt akarja, hogy a nagy mű általános meg-
nyugvással fogadtassék s áldásos és emberileg a lehető 
legtökéletesebb legyen. Vagyis be kell tekintenie a méltó-
ságos konventnek a parochiára ama pillanatban, midőn 
az özvegy a kegyév szomorú napjai után az elhagyatott-
ság és nyomor széles útján megindul. 

Hogy ezt még eddig nem cselekedte meg, bizonyítja 
az, hogy helybenhagyta a 6. §-t. 

No de lássuk, mit is mond csak ez a §? 
>Az öt (5) beszámítható szolgálati évvel nem bírt 

lelkészek Özvegyei ugyan visszanyerik a néhai férjök által 
a gyámintézet pénztárába befizetett összes tagdíjakat és 
belépési járulékot — időközi kamatok nélkül — de állandó 
segélyre igényt nem tarthatnak.'!. 

Magunkból kiindulva tudunk legközvetlenebbül és így 
legigazabban is bizonyítani. A magam példájával illusz-
trálom tehát először is e szörnyű §. tarthatatlanságát. 

Sok dolgok titkosak és elrejtettek szemeim előtt; 
egy azonban bizonyos s ez az, hogy én azok közé tar-
tozom, a kik ama beszámítható öt éven innen reked-
nek. Hallom már, hogy az én lelkem porsátora miként 
csikorog eresztékeiben, közel az összeomláshoz, noha még 
nincs megnyúlva az árnyékom. Tehát én ép oly aggoda-
lommal fogom lehunyni szemeimet, dacára leendő országos 
gvámintézeti tagságomnak, a mire még visszatérek, mint 
annakelőtte, mert abban úgy hiszem: kevés megnyugvást 
találhatok, hogy özvegyem visszakapja a saját befizetett 
pénzét, persze kamat nélkül. És így merőben illusorius 
az 1. §., mely azt mondja, hogy: ». . . az ev. ref. vallású 
lelkészek özvegyeinek gyámolítására . . . gyámintézet ala-
píttatott*. No hát ez nem áll, ez egyszerűen nem igaz; 
mert én e szakaszból azt olvasom ki, hogy az összes 
özvegyek gyámolításban részesülnek; pedig dehogy, csakis 
a szerencsések, mert némelyeket ridegen, könyörtelenül 
elutasít ajtaja előLa gyámintézet, kidobva nekik az ab-
lakon saját befizetett filléreiket, a nélkül, hogy csak szóba 
is állna többé velők. 

Hát micsoda gyámintézet az, a melyik nemcsak meg-
engedi, de sőt önmaga eszközli, hogy az özvegyek egy 
része nyomorba taszíttassák; különösen az űj papi nem-
zedékből; mert hiszen mi még most csak megvagyunk 
valahogy a mi becsületes egyházmegyei gyámintézetünkkel; 
de hogy lesznek majd a jövő papjainak özvegyei az öt éven 
innen? A kik csak az országosnak lesznek kötelezett tag-
jai ? . . . mert a kettős teher leroskasztaná őket s így el-
hagyják azt, a melyikbe nem muszáj belépni. 

Micsoda gyámintézet az, a melyik csak ama szeren-
csés özvegyeket segélyezi, a kiknek férje már keresztül-
lépte amaz ominosus ötös határt, ha csak egy vonallal is? 
A ki 1900. december 31-én özvegyül meg: egyik kezébe 
a sok mindentől, talán boldogult férje kellő gyógyíttatásá-
tól is megvont saját pénzét kapja vissza, míg a másikba 
egy koldusbotot nyom a gyámintézet; ama másik pedig, 
a ki 1901. január 1-én fogja le férje szemeit, tehát csak 

egy nappal később az előbbinél, élte fogytáig rendes év-
járadékban részesül; két 1000 frtos papságot véve példa-
képen: az előbbi kap 225 frtot; az utóbbi csak 30 évet 
számítva 7500 frtot. 

Rettenetes megkülönböztetés ez a sors véletlen esélye 
folytán! 

Magamból indultam ki — mint mondám — aggo-
dalmaimmal ; ámde ezek nem csupán az én aggodalmaim. 
E §. mint valami elűzhetetlen rém, mindnyájunk lelkét 
nyomná nap-nap után, a míg csak az öt év le nem 
telnék; megkeserítené életünket italunkat; odatolakodnék 
örömeink közé; sőt még arra is képes volna, hogy egy-
némelyikünket az őrülésbe kergessen. 

És végül tagadom a 6. §. meghozásával a 3. §. igaz 
voltát is. Azt mondja ugyanis e §.: »Kötelezett tagjai: 
a magyar korona területén . . . működő . . . lelkészek«. No 
hát, hogy kötelezettje leszek, az bizonyos, az igaz; mert 
ezek a kacskaringók (§§) ugyancsak belénk csimpajkod-
nak, megköteleznek; hanem hogy tagja is lennék, azt már 
kereken tagadom. Mert minden ilynemű társas intézet 
nemcsak kötelezettségeket ró tagjaira, de jogokban is ré-
szesíti. No már most kérdem: micsoda jogokban részesíti 
ú. n. tagjait a gyámintézet öt éven innen ? Hogy az öz-
vegyek befizetett pénzöket visszakapják ? No hiszen! Ha 
még ezt se cselekedné meg! Ám a takarékpénztár is vissza-
adja pénzemet, a nélkül, hogy kötelezett tagja volnék, 
sőt még kamatot is ad, a mit persze a gyámintézet meg 
nem cselekszik. Mivel tehát itt csak kötelezettségről s nem 
egyszersmind jogosultságról is lehet szó öt éven innen, 
egyszerűen nem áll az, hogy kötelezett belépésemkor 
mindjárt tagja is volnék a gyámintézetnek. Ha tagja va-
gyok, megkívánom, megkövetelem a gyámintézettől, hogy 
özvegyemet a kegyév után folytonos gyámolításban, év-
járadékban részesítse. Ehhez megszereztem a jogosultságot, 
mihelyt belépti illetékemet, avagy annak csak az első rész-
letét is (a többit fizeti az özvegy) az első évi tagdíjjal 
együtt befizettem. Máskülönben itt egy szomorú kényszer-
helyzet van, a legcsekélyebb jogosultság nélkül. 

Tehát ez oldalról tekintve is feltétlenül törlendő a 
6. §., a melylyel a gyámintézet valóságos »lueus a non 
lucendo«. 

És most már eljutottam ahhoz, hogy a §. kiirtásával 
miként vélem módosítani a 14. §-t, a mit különben a 
6. §. mellett sem tartok megállhatónak. 

A 14. §. jelenleg így beszél: >Az özvegyi évjáradék 
összege egyelőre évi 250 frtban állapíttatik meg, mely 
azonban a jelen szabályzat 34. §-ában jelzett revízió 
eredményéhez képest feljebb is emelhető«. 

Ez épen úgy hangzik, mintha belőle azt is ki lehetne 
érteni, hogy a revízió után az évjáradék lejebb is szállít-
ható; rám legalább azt a benyomást teszi; a mint hogy 
igenis, lehet arra eset, hogy a gyámintézet az évjáradékot 
kényszerülve lenne lejebb is szállítani 250 frtnál. Mert a 
pénznek is megvannak a maga betegségei; a miket előidéz 
egy kis gazdasági válság, egy kis háború, avagy annak 
csak a szele, ha valamelyik diplomata, vagy mit tudom 
én micsoda potentát valamelyik reggel ballábbal kél. No 
meg aztán egyszerre csak mi magunk, papok is rakásra 
hullhatunk; jöhet a 32-ki pestisnek a párja közénk, mikor 
a halál angyala nagy aratást rendezend országunkon végig, 
mikor aztán nem 50-en, de 2—300-an megyünk ez évben 
az Űr elébe; s több ily csapások, kalamitások, miknek 
eruptióira maga a gyámintézet is meginogna alapjában. 
Quid tunc? 

Pedig hát milyen egyszerű a dolog: az egyensúlyt 
megőrizni s magunkat is megóvni az aggodalomtól, hogy 
bizonyos számú esztendők multán deficit állhatna be. 



Csak tessék beilleszteni a 14. ha az osztalékrend-
szert ! Ez az egész. Hidegen mellőzte a konvent Baksay 
tervezeté'; persze mert csak poéta és nem financier; pedig 
Baksay a szivével is tud okosan gondolkozni s az ő nagy 
lelkét szintén megdöbbenti a 6. §. lelketlensége. 

No hát Baksay is az osztalék-rendszert ajánlja ter-
vezetében. Osztalék-rendszeren alapul a kecskeméti egyház-
megye gyámintézete is; és pedig oly humánus, testvéries, 
mindamellett igazságos alapszabályokkal, a miket minden 
scrupulus nélkül átvehetne az országos is. Avagy szégyen 
volna talán, ha a nagy, a hatalmas tanulna a kisebbtől? 
Soh'se szégyelje biz' azt! Lám, a hatalmas oroszlánnak 
ép úgy két füle, két szeme, négy lába s egy szája van, 
mint a pici egérnek, mégis — tudjuk a tanulságos me-
séből — fogva maradt volna a hatalmas oroszlán, ha a 
pici egér el nem rágja a kötelékeit. 

A kecskeméti egyházmegye gyámintézetének alap-
szabályai szerint »a segélyezési kulcs meghatározására 
nézve az arány alapjául felvétetik egy évi díjfizetés után 
(persze az első után) 50 részlet-illeték, két év után 52, 
három után 54, s így tovább, minden évben kettővel 
több*. »Az évi jövedelem 1/3-da tőkésíttetik, 2/3-da pedig 
a fennebbi kulcs szerint kiosztatik*. Továbbá »a tagok 
jövedelmük arányában különböző díjat fizetnek ugyan, de 
erre való tekintet nélkül a segélyben a megállapított mó-
dozat szerint egyenlően részesülnek. Azonban a segély-
összeg ahhoz képest mégis növekedést nyer, a mint az 
évdíj több éven át fizettetett.« »Ez által mint egyrészről 
a hivatali testvériség követelményének elég tétetik, mert 
a különböző mértékben adózok azért a segélyben egyen-
lően részesülnek; másrészről az osztó igazság is szem 
előtt van tartva, mert a fizetési évek számaránya szolgál 
a segélyezési kulcs alapjául.* A segélyezés idejére nézve 
pedig úgy intézkedik, hogy az akkor kezdődik, mikor a 
hivatali fizetés élvezete teljesen megszűnt, vagyis a kegyév 
lejártával. 

Hát alkalmazza e pontokat, avagy ezekhez hasonló-
kat az országos gyámintézet is! Akkor igenis országos 
megnyugvást kelt mibennünk. Építsen az osztalékrendszer 
biztos bázisára, mert úgy tetszik nekem, hogy ennek az 
általa fixirozott (?) 250 frtos épületnek a fundamentuma 
futó homokra van fektetve -»- láttuk fennebb; — míg ha 
az osztalékrendszer kősziklájára épít, akkor: 

1. Nem kell attól félnie, hogy valaha deficittel fog 
megküzdeni; mert csak annyit oszt ki. a mennyit kioszt-
hat s nem a mennyit kiosztania erkölcsi kötelessége emígy; 
egyik évben többet, a másikban kevesebbet, a jövedelem 
s az özvegyek kisebb-nagyobb száma szerint. És 

2. nem lesz kénytelen ama brutális lelketlenség bű-
nébe esni, hogy míg némelyeket rendes évjáradékban ré-
szesít, addig másokat a halál véletlen esélye folytán a 
legnagyobb nvomorba dönt. 

B—i G—a. 

I S K O L A Ü G Y . 
Népiskolai vallástanításunk sikertelen-

ségének okairól. 
Felolvastatott az Okoi'-Sziget-vidéki egyházi értekezleten. 

II. 
De forduljunk másfelé! 
A valláserkölcsi képzés sikertelenségének második oka 

az életben, a társadalomban rejlik. Halljon bármily okta-

tást, lásson akármilyen jót a tanuló az iskolában, az csak 
nagyon nehezen bírja ellensúlyozni az élet ferdeségeinek, 
rossz példáinak hatását. Beszélhetünk mi ebben az órá-
ban Isten jóságáról, Mindenható hatalmáról a gyermek 
előtt, meglehet már a jövő órában látszólag büntetlenül 
hallja káromolni a Mindenhatót. Szép színben tüntetjük 
fel a szülők iránti tiszteletet ? Úgy lehet rövid időn tanuja 
lesz apja és nagyapja közt lefolyó civódásnak így járunk 
a többi erkölcsi eszmékkel: a felebaráti szeretettel, az igaz-
sággal, jósággal és a többivel. Mi lesz a következés? A 
gyenge ítélőképességű gyermek igen sokszor hamis ítéletre 
vezettetik s könnyen elbukhatik vagy kételkedővé, közö-
nyössé lesz. 

A cél elérésének harmadik akadálya intéző köreink-
nek sok tekintetben való tájékozatlansága. A legkényesebb 
térre léptem. Tán jobb lenne itt hallgatnom, de akkor 
egész dolgozatom felesleges és haszontalan munka volna 
s épen semmit nem eredményezne. Bár az eszélyesség 
azt súgja : hallgass! de a kötelesség szava hivólag int felém 
s megnyugtat az a tudat, hogy az igazságért épen azok, 
kik magok is az igazat keresik, felindulni nem tudnak. 

Az iskolának meg van az a veszedelme, hogy se-
gíteni akar rajta boldog, boldogtalan s helyzetét a helyett, 
hogy rajta segítenének, még nehezebbé teszik. Tanácsokat 
tartanak a fölött, hogy milyen módon fejleszszék és saját-
ságos, e tanácskozásokból a legtöbbször ki vannak zárva 
az iskolák lelkei, a tanítók. Innen van aztán, hogy azok 
az intézkedések, melyek az iskolákat emelni volnának 
hivatva, épen azok szolgálnak akadályul. Nagyhangú, 
kevés velejű szavak, alaptalan rágalmak ezek mondja tán, 
valaki. Hogy nem azok, hadd bizonyítsam be! 

Ilyen tévesztett intézkedés először is az, mely falusi 
és városi iskola számára egyenlő kivitelű vallástanítást 
követel, a mint azt a tantervben előszabott tananyag, a 
tantervben kifejezett cél és a közös tankönyvek mutatják. 
Pedig talán tudták ezek készítői, hogy falusi és városi 
iskola és ezek növendékei között ha nem is ég és föld, 
legalább annyi különbség létezik, hogy azt szem elől tévesz-
teni nem lehet? Talán tudták, hogy a mint más és más 
a falusi és városi élet, más a gondolkozásmód, művelt-
ség, úgy különbözni fognak a két különböző légkörben 
felnőtt gyermekek képzetei is ? Hiszen paedagogus készí-
tette a tantervet és lehet, hogy a többi intézkedések is 
ilyenektől veszik az irányadást. Ha így van, úgy nagy 
szégyen a magyar paedagogiára. Bebizonyulna ezzel az, 
hogy a mi kiváló férfiaink tudománya könyvből merített 
s azok, kik az iskolák szellemét vezetni akarják, nem 
ismerik e szellemet. Nem volt ezek közül sem azelőtt, sem 
azóta senki a falusi iskolák küszöbén belől, mert ha lett 
volna és látta volna, hogy az ő eszméinek keresztülvitele 
mily kínos fáradságot szerez a tanítónak és mily gyötrel-
meket annak a szegény falusi gyermeknek, bizonyára meg-
tagadja, hogy azok az ő eszméi voltak valaha. Kiragadják 
azok a gyermeket az ő egész képzet- és gondolatvilágá-
ból s egy egészen idegenbe viszik át, melyben ő ismeretlen, 
inelylyel ő megismerkedni teljesen sohasem tud, megbarát-



kőzni még kevésbbé. Jó lesz meghallgatni e régi monda-
tot: Sumu cuique. 

Hát azokról a sokat bántott, tankönyvekről mit 
mondjak? Kifejezhetném véleményemet e néhány szóval: 
Kár rajok a nyomdafesték, de érzem, hogy ez így puáz-
tán, minden megokolás nélkül odavetve, rágalom volna, 
megkísérlem ez állításomat indokolni. 

Eltagadhatatlan hibájuk az eszmeegység hiánya. 
Különböző szerzők által készítve, különböző nézetek és 
gondolkodás alapján egymással csak az anyag rokonsága 
alapján függenek össze, tehát egymásra nem vonatkoztat-
hatók. Ebből pedig, hogy chaos ne támadjon, logikai isme-
retekkel biró egyén kerülheti csak el; ezt pedig a gyer-
mektől ne várjuk. 

Még ennél is nagyobb hibája, sőt úgy mondhatjuk 
bűne e könyveknek az alak, a nyelvezet. Mintha különösen 
a Papp Károly-féle könyvek arra igyekeznének, hogv minél 
érthetlenebbekké váljanak. Ne azt fitogtassuk a gyermek 
előtt, hogy mi mit tudunk és milyen szép nyelvezetünk 
van, hanem barátkoztassuk a tárgygyal meg, mit vele el 
akarunk sajátíttatni, hogy szeresse a könyvét, ne pedig, 
mint most gyűlölje. Egyházkerületünk irodalmi bizottsága 
egyszer azzal érvelt e könyvek fentartása mellett, hogy az 
árukból begyülő összegre szükség van; én azt mondom, 
hogy azon a pénzen Isten áldása nem lehet, mert azokért 
az összegekért évenkint ezer meg ezer gyermeknek szerez-
nek gyötrelmet. Ha valaki ezt nem hiszi, adjon rá alkal-
mat, én minden pillanatban kész vagyok bővebben be-
bizonyítani. 

íme! ezekben van szerencsém (bár ne volna!) vallás-
tanításunk sikertelenségének okait bemutatni. Egynek ki-
vételével elháríthatok. A vallástanítók az önvizsgálat útján 
felfedezett hibáktól megszabadulhatnak; az iskolák szel-
lemi haladására önsúlyként nehezedő merev egyöntetűséget 
maga a fejlődő neveléstudomány — a mint az idők jelei 
mutatják — eltemeti; a haszonnélküli, sőt káros hatású 
tankönyvek ellen meg kell indítani az irodalmi harcot, 
mert véleményem szerint ez a legcélszerűbb: odakény-
szeríteni e könyvek barátait, hogy maguk lássák be azok 
káros voltát. Az élet rossz példáit és romboló hatásait 
pedig hogy leküzdhessük, adjon rá erőt a Mindenható! 

Légrddi János, 
n.-peterdi tanító. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Az Okor-Sziget-vidéki egyházi értekezlet. 
A felső-baranyai egyházmegyében ezelőtt egy évvel 

alakult Okor-Sziget-vidéki lelkészi értekezlet Baranya-
Sellyén ápril hó 18-án tartotta meg harmadik értekez-
letét. Ha ez értekezlet szerencsés jövőjére az ott megjelent 
tagok számából és a megejtett felolvasások numerusából 
következtetni lehet, akkor ezen, mindenesetre még zsenge 
körnek nem lehet oka kételkedni sorsa felett, mert 28-an 
-— papok, tanítók és világiak — gyűltek össze az ottani 

ref. iskola egyik tantermében és két felolvasás és egy 
előadás vetett fél eszméket, gondolatokat a megbeszélésre, 
a mi kétségen kívül kedvező bizonyíték a mellett, hogy 
a jelenlegi egyháztársadalmi és vallási mozgalmak közt 
ez a kis csapat nem akar összedugott kézzel maradni, 
hanem öntudatosan keresi a módokat és eszközöket, a 
melyek őt a szerencsés kibontakozáshoz vezérlik. 

Az értekezlet énekléssel és imával vette kezdetét. 
A 37. dicséret l-ső versének eléneklése után Morvay 
Ferenc n.-vátyi lelkész és értekezleti elnök rövid, de 
buzgó imában kérte az Isten segedelmét és áldását az 
értekezlet tanácskozásaira. 

Morvay Ferenc elnöki megnyitó beszédében felso-
rolja a mult összejövetel óta az értekezletre vonatkozólag 
tett elnöki intézkedéseket. Megemlíti; hogy az alapszabá-
lyok kinyomattak, melyek a gyűlés folyamán a tagok 
közt ki is osztattak. Felemlíti, hogy a népies vallásos 
iratok közül az eddig megjelent munkákat, igen csekély 
kivétellel, az értekezlet pénztára terhére, a tagok közt 
leendő körözés s a nép között eszközlendő terjesztés cél-
jából két-két példányban meghozatta. Jóleső örömmel 
említi fel, hogy Benkő Gyula egyházmegyei világi főjegyző 
s értekezleti tag a népies iratokból, a nép között leendő 
terjesztés és ismertetés céljából, saját költségére 100 da-
rabot meghozatott s ezeket három kisebb és szegényebb 
egyház iskolája közt kiosztotta. 

Az értekezlet az elnöki intézkedésről szóló jelentést 
helybenhagyólag tudomásul veszi, Benkő Gyulának a 
100 drb népies kiadvány meghozatalával tett áldozatát 
jegyzőkönyvileg megköszöni. 

Ezután Nagy Imre, magyar-mecskei lelkész olvasott 
fel egy sok utánjárásra valló tanulmányt, a mely egyúttal 
mintául is óhajtott szolgálni a vallásos összejövetelek alkal-
mával tartandó egyháztörténelmi felolvasásoknak. A protes-
táns egyház történetét ismertette tömör vonásaiban annyira, 
a mennyire az idő és hallgatóság türelméhez mért felolva-
sás kerete megengedi. A felolvasás után élénk eszmecsere 
indult meg a felett, hogy minek van nagyobb és mara-
dandóbb hatása a hallgatóságra nézve: a népies felolva-
sásoknak-e, vagy pedig a füzetes kiadványoknak? Mindkét 
eszme erős érvelésre talált. Végre is a tárgy alaposabb 
megvitatása és a kérdés eldöntése a jövő értekezlet egyik 
tárgyául tűzetett ki. Az értekezlet felolvasónak köszönetet 
szavazott. 

Következett a távollevő Légrádi János n.-peterdi 
tanító értekezése, melyet íejes Lajos séllyei tanító olva-
sott fel. *Népiskolai vallástanításunk sikertelenségének 
okairóli- értekezett szerző az ügy fontosságához és komoly-
ságához méltó lelkesedéssel. Bírálat alá vette a vallás-
tanítóknak e téren gyakorolt eljárását és különösen a 
hasznavehetetlen tankönyveket s ezek hibáinak megszün-
tetésére keresett és talált is módokat és eszközöket. A 
csinos kis értekezést nagy figyelemmel hallgatták a jelen-
voltak s azokat az okokat, melyekre értekező vallástaní-
tásunk sikertelenségével kapcsolatban rámutatott, igazak-
nak és tényleg létezőknek ismerték el mindannyian. Azon 
indítványát, hogy a rossz vallástani kézikönyvek ellen 
indíttassák meg az irodalmi harc, az értekezlet egyhangú-
lag magáévá tette s kimondotta, hogy e tekintetben az egy-
házmegye figyelmét is felkölteni kívánja. A maga részéről 
az irodalmi harcot egyelőre azzal kívánja megindítani, 
hogy az értekezést egész terjedelmében közzététeti, szer-
zőjének pedig köszönetet szavaz. 

Majd Nagy Imre pénztárnok terjesztette elő a pénz-
tári számadást, melyből kitűnik, hogy ez ifjú kör már 
eddig is tett szolgálatot a vallásos érzület ápolása körül, 
a mennyiben a Hornyánszky Viktor kiadásában megjelent 



vallásos iratok és népies kiadványok nagy részét két-két 
példányban meghozatta s a tagok között köröztette. Ennek 
áldásos eredménye megint abban nyilvánult, hogy a tagok 
ismertetése folytán több egyházból akadtak vevői a hit-
ébresztő iratoknak. Tekintettel azon körülményre, hogy az 
értekezlet területén működő lelkészek közül még többen 
nem léptek az egylet kötelékébe s hogy ennek oka néme-
lyeknél a tagsági díj fizetésére vezethető vissza, elnök 
felveti a kérdést: nem látná-e szükségét az értekezlet 
annak, hogy az alapszabályok ide vonatkozó passusának 
módosításával a tagsági díj töröltessék el? Ezzel szem-
ben BenkÖ Gyula azt indítványozza, hogy ha a tagsági 
díj eltöröltetnék is, helyette az önkéntes adakozás mon-
datnék ki az alapszabályokban. E két indítvány felett 
folyt aztán egy kis vita, a minek eredménye végre is a 
»status quo« fentartása lett. 

Utolsó tárgyát képezte az értekezletnek Morvay 
Ferencz elnök előadása: »A szórványokban levő reform, 
hívek lelki gondozásának módozatairól«. Röviden rámu-
tatott azon hajszára, melyet az idegen felekezetek közé 
jutott ref. hívek ellen tervszerűleg folytatnak, a kik aztán 
nem lévén elég erősek a reájok mért erős nyomásnak 
ellentállani, csakhamar elvesznek a ref. egyházra nézve. 
Keresi az eszközöket és módokat, a melyekkel ennek a 
nagy lélekhalászatnak útját lehetne állani. Úgy véli, hogy 
alkalmas imáknak a kézbeadásával lehetne segíteni a bajon, 
mert ezek az egyháztagok idegen felekezetek közé jutván, 
nincs módjuk és alkalmuk arra, hogy egyházunk tanait 
akár maguk követhessék, akár gyermekeikkel megismer-
tessék. Indítványt tesz, hogy készíttessenek arra hivatott 
emberek által — ha máskép nem lehetne, pá ráza t útján 
— olyan imák, a melyek főbb vonásaiban egyházunk 
hitelveit magukban foglalnák, de természetesen minden 
tudákoskodás, minden bölcselkedés nélkül s e mellett ke-
netes, népies nyelven lennének írva. 0 ettől vár eredményt 
már csak azért is, mert az egyházkerületben jelenleg 
használatban levő imák, a nép értelmi fokát túlhaladó 
nyelvezeténél fogva épen azok által nem használhatók, 
a kiknek a számára voltaképen kiadattak, t. i. a nép által. 

Sokkal fontosabb és komolyabb lévén e tárgy, mint-
hogy így hamarosan keresztül eshetett volna rajta az 
értekezlet, bővebb megvitatás végett ez is a következő 
értekezlet egyik tárgyául tüzetett ki. 

Az értekezletet közebéd zárta be, a melyen a napi-
lappá alakulandó »Őrálló* érdekében fejtett ki erős agi-
tációt Morvay Ferenc s lelkesedésének egész melegével 
ajánlotta nemcsak kartársai, hanem a jelenvolt tanító és 
világi urak jóakaratú pártfogásába a pártok vagy érdek-
csoportok szolgálatába nem szegődött igazi szabadelvű-
ségnek általunk nehezen várt ezen orgánumát. Egyébiránt 
ennek a támogatásáról még a következő értekezlet is fog 
tanácskozni. 

Papp József. 

B E L F Ö L D . 

A tiszáninneni egyházkerület közgyűlése. 
A gyűlést Miskolcon május 7-én Kun Rertalan imája 

után báró Vay Béla főgondnok nyitotta meg. 
Első tárgya volt a közgyűlésnek Kun Bertalan püspök 

évi jelentése, mely a kerület mult évi eseményeinek hű 
képét tárta elő. Kiterjeszkedett a jelentést tevő püspök 
az egyházpolitikai törvények meghozatalának történetére, 

melynek hullámzásai között az ev. ref. egyház a haladás 
és szabadelvűség eszméinek volt zászlóvivője. Ezután több 
üdvös javaslatot terjesztett elő. Előadta, hogy a vallás-
tanításra az iskolákban nem fordítanak kellő gondot, a 
tudományos ismeretek gyűjtése mellett elhanyagolják a 
vallástanítást. Ennek az állapotnak megszüntetése végett 
városokban és nagyobb iskoláknál hitoktatói állások szer-
vezését, általában pedig a vallásos oktatás gondosabb 
végzését ajánlja. Szükségesnek tartja, hogy a lelkészkép-
zésre nagyobb gondot fordítson az egyházkerület s itt 
volna az ideje annak, hogy a sárospataki theol. akadé-
miában az ötödik theologiai tanári állás, melyre az anyagi 
fedezet már úgy is megvan, betöltessék. Szomorúan ta-
pasztalta, hogy a kerület kebelében a taní'óhiány miatt 
nagyon sok helyen szünetel a tanítás. Az állam már 51 
tanítói állásnak adta meg a 300 — 400 frt fizetés kiegé-
szítését. Ennél a dolognál azonban az a baj, hogy a kor-
mány csak képesített tanítóknak adja meg a segélyt, ilye-
nek pedig a segély nélküli állásokra nem pályáznak. Kéri 
a közgyűlést, hogy erre az ügyre vonatkozólag is tegye 
meg a szükséges intézkedést. Előadja továbbá, hogy a 
kerület kebelében a mult évben 9716 gyermek született, 
7484-en pedig meghaltak, így a szaporodás 2231, az 
összes lélekszám 740,115. Végül a kerület halottait sorolja 
föl: báró Vay Miklós főgondnok, Bornemissza József alsó-
borsodi, Fodor Pál abauji és Kopré Ferencz alsózempléni 
esperesek, Roffi Borbély László, Papszász György tanács-
birák, Asztalos Ferencz papii, Nagy Ferencz lövői, Soltész 
Sándor sajóvámosi lelkészek és számos tanító. 

A püspöki jelentés után Idrányi Ferenc, Debreceny 
Bertalan egyházkerületi tanácsbirák és Czinke István egy-
házkerületi lelkészi aljegyző az esküt letették. Továbbá 
Antalffy Lászlónak esperessé, Lengyel Sámuelnek egy-
házmegyei gondnokká történt megválasztása tudomásul 
vétetett. Fejes István esperessé történt választása folytán, 
Lengyel Endre agg korára való hivatkozással, a kerületi 
tanácsbirói állásról lemondanak. A lemondásokat a köz-
gyűlés elfogadta s az így megüresedett állások betöltése 
végett a szavazást elrendelte. Csontos József sárospataki 
helyettes tanár rendes tanárrá választatott. 

Hosszas és beható vitát keltett a theologiai ötödik 
tanszék betöltésének kérdése. A vitában résztvettek Zom-
bori Gedő, Tóth Dániel, Vécsey József, Fejes István, Ber-
náth Elemér, Radács György, Nagy Pál és Mitrovics Gyula 
s szavazás útján elhatározta a közgyűlés, hogy a szóban 
levő tanári széket 1895. szeptember hónapban betölti. 
Ezután Fejes István reflektált a püspöki jelentésben fel-
hozott javaslatokra, különösen a tanítóhiány kérdésére. 
Hosszasan fejtegette a sárospataki tanítóképezde helyzetét, 
a hol van elég tanár, nagy helyiség, csak növendékek 
nincsenek. Meczner József, Czinke István, Tóth Dániel, 
Vécsey József, Rernáth Elemér, Nagy Ignác felszólalásai 
után a közgyűlés felterjesztést intéz a közoktatásügyi 
miniszterhez, hogy a sárospataki képezdében több alapít-
ványi helyet szervezzen. 

Megtörtént az egyházkerület kebelében levő egyhá-
zaknak a törvény által kívánt osztályozása, valamint a 
lelkészek minősítése is. Ez utóbbira az egyházi törvény 
182. szakasza, illetőleg azon elv fogadtatott el, hogy a 
minősítési év azokra nézve, a kik 1894. előtt tettek képe-
sítési vizsgát, a képesítési vizsgától számíttatik s az új 
törvénycikk ide vonatkozó eltérő rendelkezése csak azokra 
alkalmaztatik, kik [a megnevezett évtől kezdve nyertek 
képesítést. 

A legutóbbi konvent által készített országos lelkészi 
özvegy-árvagyámintézet alapszabály tervezete, vélemény-
adás végett az egyházmegyékre küldetett ki. Maga az egy-



házkerület ezeknek figyelembe vételével, őszi közgyűlésé-
ben fog e tárgygval kimerítően foglalkozni. 

A segédlelkészek elhelyezése, valamint a tanítóvál-
tozások ügyében egy bizottság neveztetett ki, abból a célból, 
hogy mindkettőre vonatkozólag készítsen kimerítő szabály-
rendelet-j avaslatot. 

Véleményadás végett az egyházmegyékhez tétetett át 
az abaúji egyházmegyének azon indítványa is, hogy jövőre 
az egyházlátogatások május havában tartassanak meg. 

Az anyakönyvek vezetéséről szóló újabb állami tör-
vény alkalmából az egyházkerület kimondotta, hogy az egy-
házi népiskolai tanítók anyakönyvvezetői hivatalt nem 
fogadhatnak el. 

Szép és áldozatkészségre mutató ténye volt az egy-
házkerületi közgyűlésnek, hogy a sárospataki templom 
építési költségeinek fedezésére 6000 forintot ajánlott fel 
közlelkesedéssel. Ez összeget évi 1000 forinttal fogja az 
egyházkerület folyóvá tenni. 

A közigazgatási bíróságnak nem voltak nevezetesebb 
tárgyai: a fegyelmi bíróság pedig két tanítónak ügyét 
intézte el, mindkettőnél enyhítvén az egyházmegye bíró-
ságának szigorűbb ítéletét. 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A közgyűlést május 7—10. napjain tartották Kiss 

Aron püspök és Vdllyi János főgondnok elnöklete alatt. 
Tárgy sok volt, a kerület tisztviselői négy napon át meg-
dolgoztak értük, de mélyebb és általánosabb érdeklődést, 
talán a választások kivételével alig keltett valami. A gyűlés 
különben eléggé népes és látogatott volt, főleg második 
napján, a mikor a Joó István eltávozásával megüresedett 
tanszéket töltötték be. 

Püspök úr buzgó ima után felolvasta évi jelentését s 
megemlékezett Fráter Imre, Újfalussy Sándor egyház-
megyei gondnokok, K. Tóth Mihály debreceni lelkész, 
1 obi István gazdasági tanácsos elhunytáról, kiknek emlé-
két az egyházkerület jegyzőkönyvében örökítette. K. Tóth 
Mihálynak a püspök lelkes szavakban sírszobrot indítvá-
nyozott s beszédének hatása alatt nyomban összegyűlt e 
célra 275 frt, melyből 100-at Horthy István, 50-et a kar-
cagi egyház ajánlott fel. A gyűjtés tovább foly. A kegyelet 
e nagy pap emléke iránt nálunk szinte szokatlan mérték-
ben nyilvánul. A főiskolánál a koszorú-váltságból begyűlt 
alap is hirdeti már nevét. 

A debreceni egyház bejelenti főgondnokának, Simonffy 
Imrének újból történt megválasztását, s azon presbytereket, 
a kiket a főiskolai gazdasági tanácsba, a tanárválasztás 
deputatióba, a felsőbb leányiskola igazgató tanácsába ki-
küldött. Erre S. Szabó József debreceni főgimn. tanár 
tette le a hivatalos esküt. 

Élénkebb vitát provokált a tanítóképességi vizsgála-
tokat vezető egyházkerületi küldöttség jelentése végén foglalt 
azon indítvány, mely szerint a hittanhallgatókra nézve 
ezentúl a tanítói oklevél megszerzése ne tétessék kötelezővé. 
Nemcsak papok (K. Tóth K., Garzó Gy.), hanem még a 
tanítóképző intézet új igazgatója is az indítvány mellett 
foglalt állást. A theologusok nyakukba akasztott koloncnak 
tartják a tanítói vizsgálatot. A közgyűlés csakugyan ki-
mondta, hogy a theologusokra nézve a tanítói vizsgálat 
eddigi kötelező voltát megszünteti. 

A konventi jegyzőkönyv alapján az országos lelkészi 
özvegy-árva gyámintézet alapszabály-tervezetét, a közgyű-
lés véleményadás végett az egyes egyházmegyékhez uta-
sította. A gimnáziumoknál az állami felügyelet gyakorlá-
sával megbízott egyénnel szemben tanúsítandó eljárást 

illetőleg, elfogadta az egyházkerület a debreceni tanárkar 
javaslatát. Ellenben az egyházkerületi tanügyi bizottság 
szervezetére vonatkozó küldöttségi javaslat azon megjegy-
zéssel adatik vissza a küldöttségnek, hogy a szervezeti 
szabályokat egyebek között a vidéki főgimnáziumokra 
vonatkozólag is egészítse ki. E hiányára a tanügyi bizott-
ság szervezetének, már legutóbbi gyűlése alkalmával rá-
mutattunk, mert különösnek találtuk, hogy a vidéki gim-
náziumok benne ne képviseltessék magukat. 

A közgyűlés Kossuthnak Debrecenben felállítandó 
szobrára 300 frtot szavazott meg. Harsányi Sándor cle-
velandi (Amerika) ev. ref. lelkésznek azon kérelmét, hogy 
lelkészi vizsgálatát 1896., esetleg 1897. szeptemberében 
tehesse le, de évei 1895-től számíttassanak, a közgyűlés 
pártolólag terjeszti a lelkészvizsgáló bizottsághoz. 

A beregi egyházmegyének azt a praktikus javas-
latát, melyet a templomépítészet emelése ügyében tett és 
melyet Lapunk legutóbbi számában egész terjedelmében 
közöltünk, az egyházkerület örömmel fogadta el s attól 
jövőre valóban a styl és ízlésre nézve sokat vár. Ugyan-
csak ez egyházmegye indítványára az egyházkerület a 
konvent útján megkeresi az országgyűlést, hogy az egy-
házakra kirótt 15 kros iskolaadót szüntesse be. Ugyanezen 
egyházmegye hívta fel a kerület figyelmét arra, hogy a 
tanítói fizetések felszámításánál a kántori díj felszámít-
tassék-e? a mi oly helyeken, a hol kántor-tanító van, a 
nyugdíj végett fontos kérdés. Hosszas vita támadt. A he-
lyes megoldás az, ha az egész kántor-tanítói fizetés fel-
számíttatik. minthogy elkülöníteni s az elkülönítésre ki-
elégítő, egyetemes kulcsot találni úgy sem lehet. 

A miniszteri átiratok közül felszólalásra a magyar 
nemzet millennáris történetének (szerk. Szilágyi Sándor) 
ajánlása adott alkalmat. Az egyházkerület mindaddig, míg 
nem látja, hogy a reformáció története pártatlanul, fele-
kezetieskedés nélkül lesz megírva, nem hajlandó azt az 
egyházak figyelmébe nyomatékosan ajánlani. Tehát vára-
kozó állást foglal el. Ezt Thaly indítványozta, a ki pedig 
a nagy műnek maga is munkatársa. De az óvatosság 
csakugyan nem árt. 

Bujdosó Lajos főiskolai alkönyvtárnok fizetése 600 
forintra emeltetett. Egyben a kerület arról is intézkedett, 
hogy a könyvtár class.-phil. és történelmi szakosztályai 
kiegészíttessenek, mert így kívánja a felállítandó philo-
sophiai fakultás érdeke. 

A népiskolai tanügyi bizottság ajánlatára azon fon-
tos határozatot hozta a kerület, hogy a debreceni tanító-
képezdén — tekintettel az ének és zenetanítás folyton 
növekvő fontosságára — egy ének- és zenetanári tanszé-
ket szervez. Megbízta a tanítóképezdei tanárkart, hogy ide 
vonatkozólag készítsen tervet és költségvetést. Ezzel kap-
csolatban az orgonázás kötelező tanítását is elfogadta 
elvben a kerület javaslattétellel itt is a tanárkart bízván 
meg. Mind emez intézkedések a praeparandia teljes ki-
fejtéséhez vezetnek s reméljük, hogy ezentúl — mint az 
idei jelentésében — nem fogja a miniszter a mi tanító-
képezdénket a berendezkedés hiányaival vádolni s nem 
fog leiratában még az ellen is kifogást emelni, hogy a 
debreceni tanítóképezdének nincs külön internátusa, holott 
van. Ugyancsak a népiskolai tanügyi bizottság terjesztett 
be indítványt a tankönyv-monopolium megszüntetése tár-
gyában, mely miatt a tanítók között általános az elégü-
letlenség s melyet az érmelléki egyházmegye is erősen 
sürgetett. A kerület a monopolizálásnak látszatát is kerü-
lendő, kimondta, hogy a rendesen meghirdetett pályázaton 
kívül is elfogad ezentúl tankönyveket, ha ezeket előzete-
sen három egyházmegye approbálta, vagy ha szerzőjük 
a tanügyi bizottsághoz 25 frt bírálati díjat beküld. Hisz-



szük, hogy ez a határozat egy kis elevenséget fog hozni 
a népiskolai tankönyv-irodalomba, mindenesetre a panaszt 
megszünteti. — Most már a versenytér mindenki előtt 
nyitva áll. 

Az egyházkerületi tanügyi (nem népiskolai) bizottság 
felterjesztései a közgyűlést huzamosabb ideig foglalkoz-
tatták. Fontosabb határozatok ezek alapján: A debreceni 
főgimnáziumban a jövő évtől kezdve egy classica-philo-
logiai múzeum létesíttetik. A debreceni kerületi torna-
versenyre a főgimnázium növendékeinek 150, a képez-
deieknek 110 frt szavaztatik meg. A millenniumi kiállí-
táson a debreceni főiskolának minél egységesebb és 
impozánsabb részvétele kívántatik s e célra a kerület 
1400 frtot utalványoz. A vallástanítás tárgyában a köz-
gyűlés arra az alapra helyezkedett, hogy az lehetőleg 
minden gimnáziumban rendes tanári fizetéssel ellátott 
állandó tanár kezében legyen. E célból az összes fentartó 
testületek megkerestetnek. A Nagyváradon három traktus 
(Bihar, Nagy-Szalonta, Érmeilék) által felállítandó felsőbb 
leánynevelő intézetnek a kerület ugyanolyan támogatást 
igér, minőt a szatmárinak ad. Ez intézet már, a minek 
felette örvendünk, a megvalósulás stádiumában van. Van 
telke s jókora pénzösszege. Fenyegetett ponton missziót 
fog teljesíteni. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a 
prot. nőnevelés ügye örvendetesen halad előre. Mező-Túron 
már az őszszel szándékoznak iskolát nyitni. Debrecenben 
pedig a mellett emelkednek hangok, hogy egy óvónő- és 
tanitónőképzőintézet létesíttessék. E célra a debreceni 
Fröbel-nőegyesület 10 ezer forint alapítványt tett. 

Egyszerűen elfogadta az egyházkerület a debreceni 
főgimn. tanárkar által kidolgozott s a tanügyi bizottság 
által jóváhagyott következő elaboratumokat: 1. Az érett-
ségi vizsgálati módosított szabályzatot, mely szerint ezen-
túl minden iskola külön érettségi írásbeli tételt kap és a 
szaktanár maga kérdez. 2. A gimnáziumi felügyelő számára 
készített utasítást. 3. A debreceni tanárok nyugdíját a 
tervezett országos nyugdíjintézettel kapcsolatba hozó mun-
kálatot, nemkülönben a tiszántúli ev. ref. középiskolai 
nyűg- és gyámintézet vagyo)ta feletti tervezetet. E szerint 
26 ezer forint a már ellátásban levő egyének jogainak 
biztosítására elvonatik, a felmaradt mintegy 12 ezer frt 
pedig a tagok közt a befizetések arányában felosztatik. 
A hajdu-nánási gimnáziumnak a miniszter ez évre nagy 
nehezen megadta a nyilvánossági jogot, úgyszintén egy évre 
a mezőtúri főgimnáziumnak is. Ellenben a kisújszállási-
nak egyszersmindenkorra. Karcag a megnyitott V-ik osz-
tályra még nem nyerte meg a nyilvánossági jogot, de fel 
van terjesztve s megadását naponként várják. A dolog 
sürgős, mert az iskolai év vége felé jár. 

Sinka Sándor debreceni főgimnáziumi tanár jelen-
tést nyújtott be mult évi olaszországi tanulmány-útjáról, 
melyre a kerület küldte ki. Ezt jegyzőkönyvezték. Sinka 
egy 80 lapból álló, nagy eruditióval s az autopsia köz-
vetlenségével szakszerűen írt könyvet is adott ki, melynek 
tudományos volta mellett oly behizelgően szép és emel-
kedett stilusa van, hogy a laikus embert is magával ra-
gadja. Főleg a classicus kornak a mai modern élettel és 
világgal való szerencsés összeegyeztetésében, s az új Itáliá-
ban az ős Ausóniának is egy tanúságos képben való fel-
tüntetésében excellál. A mű címe: TJti emiékeh. Egy része 
külön lenyomat a Debreceni Prot. Lapból, más része egy 
a Csokonai-körben tartott felolvasás. A piros könyv a 
gyűlés tagjai között szétosztatott s azt mindenki élénk 
érdeklődéssel fogadta, egyik-másik egyházatya azonnal 
buzgó olvasásába is merült. 

Kiválóbb érdek fűződött a különböző választásokhoz. 
A terem mindannyiszor benépesült s az egyhangú tárgya-

lásban kifáradt tagok elevenebb mozgásba jöttek és fel-
frissültek. Második napon választották a tanító kép ez dei 
tanárt nyolc pályázó közül, ezek voltak ajánlási sorrend-
ben : 1. Bodnár Lajos kisújszállási főgimn. tanár. 2. Lányi 
Lajos szintén odavaló. 3. Ferenczy Gyula krassói lelkész. 
4. Mindszenti Imre debreceni, 5. Nagy József szoboszlói 
s. lelkész és vallástanár. 6. Lévay Mihály jákóhódosi, 
7. Nagy Sándor ágyai, 8. Halasi Gózon Gyula kiüti 
lelkészek. Az egyházkerület csak az öt elsőt jelölte s ezek 
közül a tanárválasztó bizottság szótöbbséggel Nagy Józsefet 
választotta meg. Ugyanazon napon választotta meg a ke-
rület a debreceni tanítóképezde igazgatójának hat évre 
Kovács Lajost. A gazdasági tanácsba: Márk Endre, 
dr. Kola János, a költségelőirányzatot készítő egyház-
kerületi küldöttségbe: Lengyel Imre, Joó István; a táp-
intézeti bizottság elnökéül: Elek Lajos választattak meg. 

A gyűlés harmadik* napján a világi tanácsbiróra 
beadott szavazatokat bontották fel, de ezúttal is ered-
ménytelenül. Új szavazás vált szükségessé Új falusi Béla 
és Lengyel Imre között. Hosszas vita folyt a felett, hogy 
betöltessék-e a Joó István lemondásával megüresedett ke-
rületi pénztárnokság, vagy e pénztár a főiskolai pénztár-
nok kezelése alá adassék s e célból hozzá egy pénztári 
tiszt állíttassék. Végre abban állapodtak meg, hogy a 
pénztár külön kezelése ideiglenesen még meghagyatik. 
Pénztárnokká dr. Öreg János főiskolai tanárt választották. 

A debreceni főiskolai gazdasági tanács megerősítés 
végett beadta a kollégium jövő 1895/96. évi költségvetését. 
A bevétel főösszege 94,814 forint 28 kr., a kiadás pedig 
89,918 frt 51 kr. 

Az utolsó nap legfontosabb s az egész gyűlés egyik 
kiemelkedő tárgya volt a főiskola szellemi és anyagi ügyei-
nek átvizsgálásával megbizott küldöttség jelentése s ennek 
kapcsán a jogakadémián létesítendő két új tanszék ügye. 
Ez minden oldalról kellőleg elő volt készítve, úgy hogy a 
kerület szivesen adta beleegyezését a küldöttség azon 
ajánlatába, hogy a pályázat e két tanszékre haladékta-
lanul hirdessék ki, s a megválasztott tanárok állásukat 
már szeptemberben elfoglalják. A pályázat határideje 
f. évi június 15-ike, a választásé július 2. A választást 
a tanárválasztó bizottság eszközli. 

A biróság által tárgyait ügyek közül nevezetesebbek 
voltak a kismarjai lelkésznek Lapunkból is ismert ügye 
és a mikolai lelkész ellen emelt vád. A kismarjai ügyre 
vonatkozólag a biróság helybenhagyta az egyházmegye 
ítéletét, t. i. a lelkész megfeddését s pénzbirságban elma-
rasztalását. Nagyobb büntetésre nem látott okot, sőt arról 
győződött meg, hogy az egész kínos békételenkedést Marján 
Osváth Gyula állásából elcsapott s azóta katholizált kántor-
tanító idézte fel. A mikolai lelkészt hivatali visszaélések 
miatt az egyházmegye 100 frtra ítélte. A kerületen azon-
ban súlyosabb természetű vádak is (simonia) merültek 
fel ellene, miért újabb vizsgálat rendeltetett el. 

Több, csekélyebb jelentőségű ügyek letárgyalása után 
a gyűlés véget ért. Alföldi. 

K Ü L F Ö L D . 
A brit és külföldi bibliaterjesztő-társaság. 

(A 90-ik évi jelentés alapján.) 

II. 
A társaság évi működésének általános vázolása után 

tekintsük a munka részleteit. A részletek azok, a melyek-
ben az evangelium erejének lüktetését erezhetjük. Itt lát-



hatjuk a soha meg nem lankadó erőt; az előhaladást, mit 
feltartóztatni földi hatalom nem képes; s a lelkek meg-
dobbanását az evangelium édes hangjára; a szivek olva-
dását a Krisztus szerelmének tüzében ; a megrendült kétel-
kedést; a bűnös lelkek töredelmét; Istennek országát, a 
mint a világ előtt láthatatlanul, észrevétlenül, de biztosan 
közelget el a földre, hogy kebelébe befogadjon minden 
népet s nemzetséget s adjon nekik békességet s boldog-
ságot az Úr örök kegyelme szerint. 

Utunkban a Jelentés a vezetőnk; ez a mindent látó 
és tudó kalauz, mely soha nem téved, mely nem törek-
szik csak a szépet és a kellemest mutatni meg. De meg-
mutatja hiven az elszomorító, a lehangoló jelenségeket is. 
Induljunk el vele s hallgassuk magyarázatait. 

Utunk Franciaországgal, a mai modern műveltség 
klasszikus hazájával kezdődik. Az a forró, nyugtalan levegő, 
mely ez ország felett lebeg egyébb tekintetben, egyszerre 
mintha jegessé válna, mikor az evangelium ügye felől 
tudakozódunk. S kalauzunk mintegy szomorúan mondja: 
>Franciaországban egy teljesen ellenséges indulatú földön 
munkálkodunk. Mint más országokban, úgy itt is szembe-
száll velünk a természeti emberiségnek minden hatalma; 
azonban itt ezenkívül még az uralkodó római kath. egy-
ház is ellenünk fordul a maga 35 millió névleges követő-
jével: és mik vagyunk mi ezekkel szemben ?« És mégis 
mindennek dacára, az evangelium feltartóztathatlanul halad 
előre. Míg 1893-ban az eladott bibliák száma 187,302 volt, 
addig e szám az elmúlt évben 233,598-ra emelkedett. S 
ha ehhez még hozzáveszszük, hogy egymásután alakulnak 
evangeliumi egyházak; bibliaolvasó kis társaságok: láthat-
juk, hogy az evangelium kovásza nem romlott még meg 
s annak lassú, de biztos, életadó működését nem akadá-
lyozhatja meg sem a természeti ember vak oktalansága, 
sem a nagyon is világosan látó pápistaság minden eről-
ködése. 

A legnagyobb részben ugyanez a képe Spanyol-
országnak és Portugáliának is. A közös eredet s még 
inkább a közösen hordott pápai járom hatása feltűnő 
hasonlatosságot eredményez. Az evangelium napja még 
csak halvány sugarait bocsátgatja itt ki a láthatár szélé-
től; de e halvány sugarak, habár még igen sötét is az 
éj, a nem sokára felhasadó fényes hajnalnak előfutárai. 
A bibliaolvasó társaságok s a collegia pietatis alakulásai 
mind azt mutatják, hogy a jég olvadozni kezd s a tavasz 
nem messze lehet már. Portugáliában a forgalom jelen-
tékenyen csökkent ugyan a mult évben (18,695-ről le-
szállott 12,532 példányra); de ez részben annak is tulaj-
donítható, hogy a társaság, anyagi viszonyaira való te-
kintetből, a kolportőrök számát kevesbbítette. Spanyolország-
ban azonban emelkedett a forgalom (61,870-ről 64,835 
példányra) s mint a spanyol agencia vezetője mondja: »Biz-
tosan lehet állítani, hogy Spanyolországban a biblia el-
terjesztésére annyira elő vannak készítve a viszonyok, a 
mint még eddig nem voltak sohasem*. 

Igen érdekes, a mint utitársunk az olaszországi 
viszonyokat jellemzi. »Vannak partok — mondja — a 
melyekből évről-évre egy-egy darabot kerít hatalmába a 
tenger, de csak oly lassanként, hogy alig lehet az előre-
haladást kimutatni. Csak azok, a kiknek emlékezete messze 
vissza tud nyúlni a múltba, képesek összehasonlítást tenni 
a mult és a jelen között. S ez áll sok nemzet szellemi 
történetére, különösen az olasz nemzetére is. Élnek még 
ma is sokan, kik emlékeznek első római utazásukra, hogy 
hogyan kutatták ki úti podgyászukat: nincs-e abban biblia 
elrejtve, s hogy az egész pápai városban alig lehetett 
talán csak egy bibliát is látni. De a dagály mind feljebb-
feljebb hatolt a partokon s visszahódított sok régen el-

veszített területet. Ma Róma három legnagyobb forgalmú 
utcájában ott vannak a bibliaterjesztő-társaság könyves 
boltjai s csak az elmúlt évben is 47,000 példány biblia 
adatott el a Vatikán árnyékában.* S ez az örvendetes 
előhaladás tapasztalható a társaság munkájában Olasz-
ország többi részeiben is. Bár a protestánsok száma alig 
jöhet tekintetbe a római katholikusokéval szemben (62 ezer 
protestáns 31 millió pápista mellett), mégis a forgalom 
oly hatalmas, hogy a viszonyokat tekintve, szinte bámu-
latosnak mondható. Az évi forgalom az 1893-dik évi 
162,000-ről 170,000-re emelkedett, a mihez ha hozzáadjuk 
a más társaságoknak eladott mintegy 30,000 példányt, az 
egész meghaladja a 200,000-et. S a mi még bátorítóbb 
jelenség: a biblia iránt való szeretet a közönséges nép-
osztály között különösen növekedik évről-évre, a mi leg-
világosabban mutatja, hogy a századok alatt mesterségesen 
felgvűjtött hamu alatt, mégis lappang egy kis szikrája az 
igaz keresztyénségnek, a melyből egykor még magasra 
lobogó láng is törhet elő. A 200,000 példányból 87,429-et 
a kolportőrök adtak el, a mi igen tekintélyes szám, külö-
nösen ha tekintetbe veszszük, hogy az Olaszországnál jóval 
nagyobb népességű Franciaországban a kolportázs által 
csak 60,000 példány hozatott forgalomba. 

Megemlékezik a Jelentés a pápának 1894. novem-
ber 18-án a szentírás tanulmányozását sürgető encycli-
kájáról is, a melytől, bár épen nem a bibliának a nép 
kezébe adásáról szól, hanem csak a klérusnak ajánlja a 
biblia tanulmányozását, mégis sok hasznot remél a -társa-
ság a saját munkájára nézve; mert a pápa szavai, me-
lyekben a szentírás olvasásának megvilágosító s életet adó 
hatásáról beszél, mindig hatalmas bizonyítékot képezhet-
nek a gondolkozó katholikusok előtt arra nézve, hogy az 
a társaság, mely épen arra törekszik, hogy ezt a meg-
világosító és életet adó bibliát odaadja mindenkinek ke-
zébe, még sem végez valami bűnös és istentelen dolgot, 
a mivel megérdemelte volna a pápa által reá kimondott 
átkot. Csak azt sajnálja a társaság s tekinti az encyclika 
legfőbb fogyatkozásának, hogy az a pápa, a ki Jeromos 
mondását: »Ignoratio scripturarum est ingnoratio Christi«, 
(a ki nem ismeri az írásokat, az nem ismeri a Krisztust) 
oly szépen tudja hangoztatni egy helyen s más helyen 
pedig úgy nyilatkozik, hogy a szentírásban >. . . élő és lehelő 
képét láthatjuk annak, a ki megszabadít minden gonosztól, 
ösztönöz minden szent erényre s isteni szeretetének hivo-
gatását küldi mindenekhez*: miért tartogatja mindezeket 
csak a klérus számára s miért nem adja mindeneknek, 
kivétel nélkül ? Mert hogy ha az, a ki nem ismeri a szent-
írást, nem ismerheti meg a Megváltót sem, akkor miért 
kell a népet eltiltania a bibliától? Vájjon logikus-e. tör-
vényes-e azt mondani a szegény elveszendő bűnösöknek, 
hogy ők csak másodkézből kaphatják az orvosságot, mely 
megmentheti őket az örök veszedelemtől?! Bizony, csak 
olyan logikus s olyan törvényes ez az encyclica is, mint 
a pápai encvclikák szoktak lenni általában. 

Belgium a maga majdnem kizárólag katholikus lakos-
ságával, kiket azonban nem annyira a pápához való ra-
gaszkodás, mint a socialistikus törekvések mozgatnak, 
szintén igen nehezen megközelíthető területet képez. A 
mult év azonban mégis némileg derültebb színezetű, mint 
az előzők valának. A kolportőrök zavartalanul végezhet-
ték munkájokat s habár lassan is, de mégis előbbre 
halad az evangelium ügye. Az évi forgalom is emelkedést 
mutat (17,911 példányról 18,281 példányra); a mihez ha 
hozzáveszszük, hogy az evangeliumi társaságnak már eddig 
29 egyháza, 70 igehirdető helyisége, 62 vasárnapi iskolája 
van, az állam által is elismert protestáns egyháznak pe-
dig 27 gyülekezeti és 20 igehirdető helyisége s hogy a 



keresztyén ifjak szövetsége évről-évre szaporodik: az ered-
mény igen szép reményekre ad jogosultságot. 

Hollandia már elveszett terület a társaságra nézve; 
de e veszteség fölött csak örülni lehet, mert innen nem 
a hitetlenség szorította ki a társaságot, hanem maga a 
hollandi protestáns bibliaterjesztő-társaság, mely annyira 
megerősödött, hogy önerején megállhat s anyagi támoga-
tásra az anyatársulat részéről nincs szüksége. 

Rövid időn az fog bekövetkezni a többi német nem-
zetiségű országokban is, mondja örömmel a Jelentés. Svéd-
ország és Hollandia már maga látja el önmagát; Norvégia 
és Dánia is nemsokára önálló lesz; Schweitz is legna-
gyobb részben csupán erkölcsi támogatást igényel s a 
nagy német birodalomban a társaság működése pusz-
tán csak a pápistákra irányul, a protestánsokat ellátván 
magok a hazai társaságok. A társaság maga 60,793 pél-
dány bibliát adott el Németországon, az évi összes for-
galom pedig, beleszámítva a hazai társaságokét is, 612,362 
példányra rúgott. 

Egyik leghálásabb talaj az evangeliumi magvakra 
nézve a nagy Orosz birodalom, hol nemcsak a nép közt 
találnak szives fogadtatásra a társaság emberei de a hiva-
talos világ is oly előzékenységgel viseltetik irántuk, a 
milyennel más országokban nem igen találkozunk. Nem-
csak hogy szabadon s minden restrikció nélkül működ-
hetnek a nagy birodalom minden részében, de szabad 
bemenetet engednek nekik a kaszárnyákba s börtönökbe 
is és úgy a vasutakon, mint a hajókon ingyen szállításban 
részesülnek. S maga a nép különös fogékonyságot mutat 
az evangelium iránt. A kolportőr mindenütt szívesen foga-
dott vendég s mint a jelentés mondja: » . . . az Igének 
magvai ritkán hullanak alkalmasabb talajba, mint a szelíd 
lelkületű szláv faj szive* és igen felemelő, hogy az a nép, 
melynek oly nagy szerep jutott a világtörténelemben, nem-
csak vallásos hajlamú, de különösen hajlandó az Isten 
igéjének befogadására. 

S örvendetes dolog, hogy a papság nemcsak hogy 
nem viseltetik rossz indulattal a társaság működése iránt, 
sőt előmozdítani igyekszik. Sok helyen maga az orosz pap 
segít a kolportőrnek, s ő ajánlja az isten igéjét hivei 
figyelmébe. Sőt nemcsak a közönséges papság támogatja 
az evangelium ügyét, hanem még főpapi ajkak is meg-
szólamlanak ajánlására. így a nem régen kinevezett örmény 
katholicos egy beszédében melegen ajánlotta népe figyel-
mébe az evangéliumot, mondván: »Kérlek titeket, kedves 
örmény népem; kérlek, olvassátok az evangéliumot, s 
tanítsátok arra gyermekeiteket is; szeressétek egymást s 
éljetek békességben. Ha a Krisztus szerelme él a ti szivei-
tekben, minden dolgotok jól fog folyni, mert mindannak, 
a mi jó, egyetlen forrása a szeretet*. 

Ilyen támogatás mellett igen szép az elért eredmény 
is. A nagy orosz birodalom maga lj7-ed részét fogyasztja 
el a társaság kiadványainak s az évi forgalom megha-
ladja a félmillió példányt. 

A jó mag bőven hull a jó földbe, s biztosan eljön 
egykor az aratásnak ideje is, a mikor meghozza termését 
mindegyik, fizetvén némelyik harminc, némelyik hatvan, 
némelyik pedig száz annyit is. 

A mohamedán népességű országok, Törökország, 
Görögország, Algir, Tunis és Marocco sokkal kevésbbé 
örvendetes képet mutatnak fel. A vallásával teljesen össze-
forrt mohamedán világba csak igen lassan tudnak utat 
törni az evangelium vizei, s a forgalom az elmúlt évben 
jelentékeny csökkenést mutat mindemez országokban. De 
e csökkenés nem kedvetleníti el a társaságot, mert a 
tapasztalható jelenségek azt mutatják, hogy a szentírás 
terjedésével oly változások állanak elő ez országokban, 

melyek csak amaz átalakulásokkal hasonlíthatók össze, 
melyeket a reformáció hozott létre Nyugot-Európában. 
Az a zárkózottság, melylyel a mohamedán világ még csak 
nem régen is fogadta az evangelium terjesztőjét, lassan-
ként kezd eltűnni s most már nem ritkaság, hogy csak 
azért nem vásárolnak a kolportőrtől, mivel már van egy 
az Injil-ből, az evangéliumból. 

Afrikában különösen a Kongó vidék s az Uganda 
az, hol a legalkalmasabbnak mutatkozik a talaj az evan-
gelium magvainak elhintegetésére. A nép, mely csak néhány 
éve került a civilizált világ befolyása alá, örvendetes 
jelét adja művelődési törekvésének, s a nagy számmal 
működő misszionáriusok alig képesek tanítani az olvasni 
tanulni akaró benszülötteket, s a társaságnak évenként 
több biblia szállítmányt kell útnak indítania, hogy a szük-
ségletnek eleget tehessen. így az elmúlt évben is 1587 
egész bibliát, 58,315 újtestamentumot, 6176 bibliai részt 
szállított e tartományokba, s még így is alig tudott meg-
felelni a nagy keresletnek. 

India, Ceylon s a Malaji szigetek 115,630 példány-
nyal szerepelnek a jelentésben, a mihez ha hozzászámít-
juk a biblia-olvasó nők által forgalomba hozott majdnem 
16 ezer bibliát, láthatjuk, hogy a társaság híven meg-
tette kötelességét, de az Isten is megjutalmazta nagy fá-
radságait a szép eredménynyel. 

China vastag falai is, melyek oly hosszú időn ke-
resztül ellene állottak minden haladásnak, lassanként om-
ladozni kezdenek az evangelium kitartó ostroma alatt. 
Ez az új hatalom mindinkább kezd gyökeret verni a rég-
óta parlagon hevert talajban s körébe vonja most már 
nemcsak a közönséges népet, hanem még a műveltebb 
elemet is. S figyelemre méltó egy művelt khinainak pa-
nasza: »Ezek az emberek betörtek a mi pompás birodal-
munkba; templomokat emelnek s harangjaik hangja hal-
latszik közel és távol; betölti ősi hajlékainkat s apáink 
sírboltjait is. Áldozataink elvesztik hatásukat, fiaink s 
leányaink elmúlnak; és ez idegenek és ezeknek vallása 
diadalmaskodni fog felettünk«. S a félelem nem is alap-
talan, mert az evangelium ügye feltartóztathatlanul halad 
előre s az eladott példányoknak évről-évre emelkedő száma 
hirdeti, hogy a Krisztus ereje előbb-utóbb diadalmas-
kodni fog. 

Japán, ez a hirtelen nagy hírre vergődött ország, 
már régóta megnyitotta kapuit az evangelium előtt, de 
valami rohamos haladás nem igen mutatkozik. A hirtelen 
civilizálódás káros kinövései itt is mutatkoznak s a ke-
letnek e franciái inkább a magas politika szövevényei 
iránt érdeklődnek, mint az evangelium iránt. De majd 
elmúlik az ifjúságnak sokszor féket nem ismerő heves-
sége, s helyet fog adni a komolyan gondolkozó férfias-
ságnak, mely megismerendi, hogy mik az ő megtartatá-
sára szükségesek. 

Amerikáról s Ausztráliáról kevés mondani valója 
van a jelentésnek. Itt már az a nép az uralkodó, mely 
igaz híve az evangéliumnak, s a hova lábát beteszi, azzal 
együtt belépett oda az evangelium is. Itt már nem sok 
dolga akad az anva-társulatnak. Az általa megteremtett 
hazai társulatok már legnagyobb részben önállókká lettek 
s nem annyira anyagi támogatást kérnek anyjuktól, mint 
csupán szives és egyetértő együttműködést. A társaság 
örömmel teljesíti a kérelmet s az egyetértő s egyesített 
működés következtében egymásután tűnnek el a föld szí-
néről a pogányság emlékei s az evangéliumnak fényes 
napja űzi tova a tudatlanságnak és babonának sötét éjje-
lét. Mondá az Űr: Legyen világosság, és lőn világosság, 
az evangéliumnak soha meg nem szűnő, örök világossága. 

Hamar István. 



I R O D A L O M . 

** A mi Urunk Jézus Krisztus élete. Irta Du-
panloup Bódog orleansi püspök, magyar nyelvre átírta 
Ruschek Antal győri esperes-plébános. Budapest, 1895., 
a Szent-István-társulat kiadványa. 624 lap, ára fűzve 2 frt, 
csinos kötésben 3 frt. — A könyv főtartalma Jézus élete, 
csudái és tanításai, előadva a négy evangelium egyszerű 
nyelvén, jóformán a biblia kifejezéseivel, úgy hogy a 
szerző legfölebb egy-két összekötő, itt-ott magyarázó szó-
val fűzi egymáshoz az evangéliumok minden pompa nél-
kül való helyeit. A könyv főrésze tehát az evangelium 
szavaiból összeállított építő irányú életrajza Jézus Krisztus-
nak. Nem tudóskodik, nem kritizál és keveset dogmatizál, 
a miért a munka minden hivő keresztyén lélekre nézve 
épületes, hiterősítő olvasmány. Szerzője római katholikus 
püspök, átdolgozója római plébános, de annyira az evan-
géliumi hit körében mozognak, hogy a protestáns ember 
is élvezettel olvashatja szépen írt munkájokat. A római hit-
rendszer tévtanai itt-ott kirínak ugyan a könyv evangeliumi 
szelleméből, de az értelmes prot. olvasó e tévedéseket 
könnyen felismerheti és kiigazíthatja. — A könyv hírne-
ves szerzője a tulajdonképi életírás elébe érdekes és tudo-
mányos becscsel is bíró »Bevezető rész«-t csatolt, mely 
Dupanloup-nak ama magvas gondolatait tartalmazza, 
melyek lelkében az evangelium termékenyítő ereje s az 
Üdvözítőben megtestesült isteni élet csudálata által fogan-
tak s melyek együttvéve (a 8-adrétű kiadásban 185 lap) 
Krisztus Urunknak szép jellemzését adják. Ez a részlet 
olyanszerü munka, mint az angol Stalker vagy a német 
Funcke világhírű Krisztus jellemképei. Lefesti a Krisztust 
a mint az ő isteni szeretete hatalmával fölemeli, megtisz-
títja, meggyógyítja, az eltévedt emberi szivet. Lefesti 
Krisztust a szegények között, a betegek között, a gyermekek 
között, a bűnösök között, a családban, a barátságban, ta-
nítványai között, tanítói minőségében stb. Ezek festői raj-
zok, plastikus kidomborítások, művészi jellemzések, A római 
dogma itt már többször ki-kirí a jellemzésből, de az evan-
geliumi katholicitás itt is erősebb a pápás dogmák tévedé-
seinél. A Szent István-társulat a könyv e bevezető részét 
»A mi Urunk Jézus Krisztus« cím alatt negyedrétben, velin 
papirra nyomatva külön is kiadta, nagyszámú művészi ké-
pekkel feldíszítette, s így egy remek müvei gazdagította 
a magyar nyelvű vallásos díszmunkák sorozatát. A köny-
vet illusztráló képek között több van, mely nem bibliai, 
hanem római dogmatikai motívumok és izlés szerint ké-
szült. A díszkiadás ára 6 frt, selyem díszkötésben 10 frt. 
Megrendelhető a jellemkép is, s az életírás is a Szent 
István-társulatnál. (Budapest, Királyi Pál-utca 13.) 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc törté-
nete című illusztrált munkából most jelent meg a 35-ik 
füzet, a melyben Gracza György, az agyagfalvi székely 
gyűlés lefolyását mondja el rendkívül elevenen. A füzet 
egykorú képei ezek: Hazatérő horvát felkelők. Csutak Kál-
mán honvédezredes 1848-iki arcképe. Oláh lándzsa. Oláh 
tölténytartó tüsző. Ramming Vilmos osztrák tábornok. 

Eszék ostroma. Magyar lovassági karabély. Részlet a komá-
romi harcokból. A hegyesi csata. Részlet a bécsi októberi 
forradalomból. Részlet a bécsi októberi forradalom harcai-
ból. A nagybecsű munka második kötete május folyamán 
jelenik meg, a befejező harmadik kötet pedig őszkor. A 
köteteket a kiadócég, tekintettel a munka nagyobb árára, 
egy frtos részletfizetésre is odaadja. 

** »Gyász- és sírbeszédek« című könyvének má-
sodik kötetét bocsátotta közre Csáki István mohácsi he-
lyettes lelkész. Tartalmaz: öt halotti prédikációt, tíz gyász-
és tíz sírbeszédet, egy temetőszentelési, egy sírkőletételi — 
tehát összesen 27 — beszédet. Ára 1 frt, portó 10 kr. 
Úgy ez, valamint az első kötet is kapható szerzőnél Mo-
hácson. 

E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. Özv. gróf Teleki Sándorné 
a protestáns irodalmi társaságnál 100 frtos, a »Lorántffy 
Zsuzsánna-egyesület«-né] szintén 100 forintos alapítványt 
tett. Ez utóbbi egyesületbe minap gróf Károlyi Tiborné 
is belépett 100 frt alapítványnyal. 

A konfirmándusok és az árvák. Egyházunkban 
országszerte most foly a mindkét nemű serdülő ifjúságnak 
konfirmációra való előkészítése s nem sokára megtartat-
nak a vizsgálatok és a konfirmációi ünnepélyek. Ez alka-
lomból melegen ajánljuk lelkésztársaink munkás szerete-
tébe Budapesti országos árvaházunk ügyét. Ez az ál-
dásosán működő belmissziói intézményünk évről-évre 
kiterjedtebb működést fejt árváink gondozásában. Jelen-
leg 103 árvát neveltet benn az intézetben és 27-et künn 
a családoknál az ország különböző részeiben. Összesen 
tehát 130 árvát gondoz és nevel. Bizalommal kérjük lel-
késztársainkat : vegyenek részt, segítsenek az árvaegye-
sület élet- és lélekmentő munkájában. Olvassák föl vagy 
mondják el konfirmándusaiknak a »Jelentés* tartalmát, s 
hívják fel őket arra, hogy kiki tehetsége szerint járuljon 
valamivel az árvák gondozásának költségeihez. A gyűjtés-
nek ezt a módját több gyülekezetben évek óta szép siker-
rel gyakorolják buzgóbb lelkészeink. Az adományok Lapunk 
kiadóhivatalába küldendők! 

A laibachi protestáns gyülekezet is rendkívül 
sok kárt szenvedett a húsvéti földrengés alkalmával. Erről 
közvetlen szemtanú útján nyertünk szomorú meggyőződést 
H. Jaquemar laibachi lelkész előadásából f. hó 9-én Buda-
pesten a hold-utcai ref. templomban. A még csak 43 éves 
és csupán 239 lélekből álló gyülekezet nagy erőfeszítéssel 
s némi külső támogatással értékes templomot és csinos 
lelkészlakot épített s buzgó keresztyén életet és tevékeny-
séget fejtett ki, feltámasztva azt az ellenreformáció által 
kipusztított prot. egyházi életet, melyet Krajna fővárosában 
Pr. Truber reformátori buzgalma a XVI. században terem-
tett. A húsvét hétfőjén támadt s azóta 30 ízben ismétlő-
dött földrengés azonban csaknem egészen földúlta a törekvő 
kis gyülekezet földi javait: tornyát ledöntötte, templomát 
össze-vissza rombolta, parókhiáját lakhatlanná tette. Szak-
értők becslése szerint 30 ezer frt kellene ahhoz, hogy az 



egyház elpusztult, épületei rendbehozassanak. Hasonló a 
pusztulás Laibach tiliájában, a 105 lelket számláló Cilii-
ben. A buzgó lelkész, családját a parókhia kertjében heve-
nyészett sátorban hagyva, könyöradományok gyűjtésére 
indult. Budapestről Pozsonyba, onnan az osztrák és német 
hitrokonok körébe megy. — A nagy Ínséggel küzdő gyüle-
kezet ügyét melegen ajánljuk olvasóink pártfogásába, kö-
nyöradományok közvetítésére készséggel vállalkozunk. Az 
adományok Lapunk kiadóhivatalába küldendők. 

Egyházkerületi egyházi értekezletek. A tiszán-
túli kerületi egyházi értekezlet egyházkerületi gyűlést meg-
előzőleg Lukács Ödön elnöklete alatt elhatározta, hogy az 
értekezlet 60 tagú választmánya június 12-én Debrecenben 
ülést tart. Tárgyalni fogja a választmány ügyrendjét és a 
szakosztályvk megállapítását s egyszersmind előkészíti a 
f. évi október havában Nagyváradon tartandó értekezlet 
tárgysorozatát. — A dunamelléki kerületi egyházi értekezlet 
választmánya május 24-én Szilassy Aladár elnöklete alatt 
szintén ülést tart. Tárgyai lesznek: Felhívás az egyház-
megyei egyházi értekezletek szervezésére és a szeptember 
hónapban tartandó kerületi értekezlet tárgyainak előké-
szítése. 

Magyar ref. tudós méltánylása külföldön. Az 
Amerikában, Clevelandban megjelenő tekintélyes egyházi 
lap (a Kircbenzeitung), mely az északamerikai ref. német-
ség organuma, egyik utóbbi számában elismerő szavak 
kíséretében hozza dr. Erdős J. debreceni theol. tanár 
»Biblisch-theologische Analyse des Römerbriefes* című 
Amsterdámban megjelent exegetikai művének recenzióját. 
Azt írja többek között: »Dr. Erdős J. a maga művében 
nem valami unalmas, száraz, hosszadalmas commentárt 
ad a theol. tudományok iránt érdeklődő nagy közönség 
kezébe. Az egész mű csak 77 oldalra terjed, de a fejte-
getési modor, az analyzáló képesség, melyet szerző fel-
mutat, bizonyára nagy érdeklődést van hivatva felkölteni 
az értékes munka kétségkívül tudós szerzője iránt*. Végül 
így fejezi be a kritikus a maga referádáját: »Dr. Erdős 
kétségtelenül Krisztusnak egy positiv, egy nem ingadozó 
hivője, s követője, hűséges tanítványa a Mesternek, s 
mindenekfelett az igazi ref. egyháznak hitben erős tagja«. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Andrássy Dénes gróf a fekete-
pataki ev. iskolára 500 frtot, a rekenve-űjfalusi ev. isko-
lára 500 forintot, a tiszakerületi evang. felső leányiskolára 
300 frtot adományozott. 

Új osztályozó jegyek az iskolákban. A közép-
iskolákban, valamint a polgári- és népiskolákban, most 
a tanulók előmenetelére nézve négy osztályozó jegy: 
jeles (1), jó (2), elégséges (3) és elégtelen (4) van alkal-
mazásban. A közoktatásügyi miniszter a napokban kiadott 
rendeletével ezt az osztályozási rendszert eltörölte s helyette 
a polgári és népiskolákra nézve a régi ötszámjegyes osz-
tályozást hozta be. E szerint a következő osztályzatok 
lesznek, a tanulásbeli előmenetelre: kitűnő (1), jeles (2), 
jó (3), elégséges (4) és elégtelen (5); az erkölcsi maga-
viseletre: dicséretes (1), jó (2), tűrhető (3), szabálytalan 
(4) és rossz (5); a szorgalomra: kitartó (1), kellő (2), 
változó (3), hanyatló (4), csekély (5). Az új osztályozási 

rend már most életbe lépett s a folyó évi iskolai bizo-
nyítványokat ehhez képest állítják ki. — Helyes, de még 
helyesebb volna, ha az ötszámjegyes osztályozást a közép-
iskolákban is visszaállítaná a közoktatásügyi miniszter. 

Tanárjelöltek internátusa. A kultuszminisztérium 
a tanárjelöltek internátusára vonatkozó fölvételi és igaz-
gatási szabályzatot elkészítette és legközelebb szűkebb 
körű tanácskozás elé terjeszti. Az internátus a csillag-
utcai, volt Kerkápolyi-féle házban lesz elhelyezve és min-
den intézkedés meg van téve arra, hogy az intézet már 
a jövő tanév elején megnyitható legyen. A tanárielöltek 
az internátusban teljes ellátásban fognak részesülni és az 
egyetemi tantárgyak mellett gyakorlati oktatást is nyernek. 

A kolozsvári theol. fakultás és egyetem közötti 
kapcsolat tárgyában a közoktatási miniszter folyó évi 
18.936. sz. a. következő rendeletet intézett erdélyi egy-
házkerületünk Igazgató Tanácsához: Az erdélyi ev. ref. 
egyházkerület tisztelt igazgató-tanácsa, m. év ápr. hó 22-én 
tartott üléséből, 949. sz. a. előterjesztést intézett akkori 
hivatali elődömhöz a Kolozsvárit felállítandó református 
theologiai fakultásnak a kolozsvári tud. egyetemmel kap-
csolatba hozatala iránt. Ezen előterjesztésre vonatkozó 
határozatomat van szerencsém a tisztelt igazgató-tanács-
csal a következőkben közölni: Mindenek előtt hangsúlyozni 
kívánom, hogy nemcsak a ref. egyház, de egyenesen az 
állam érdekében állónak tartom, hogy a református pap-
jelöltek szoros értelemben vett szakképzettségük mellett 
hazai tudomány-egyetem látogatása útján minél szélesebb 
körű általános műveltségre tegyenek szert, hogy ez által 
a kulturának minél hivatottabb terjesztőivé, a magyar állam-
eszmének minél lelkesebb apostolaivá váljanak. Miután 
pedig kétségtelen, hogy a theologiai tanulmányok mellett 
nem volna lehetséges, hogy a papjelöltek a tud. egyetem 
rendes hallgátóiul a röviddel ezelőtt fölemelt szabályszerű 
heti óraszámra beiratkozhassanak, s így a rájuk nézve 
oly fontos rendszeres egyetemi oktatásban részesüljenek, 
ezennel megengedem, hogy a kolozsvári ev. ref. theologiai 
főiskola rendes hallgatói a kolozsvári tud. egyetem bölcsé-
szet-, nyelv- és történettudományi karán félévek teljes 
beszámítására való jogosultsággal, rendes hallgatókul oly-
kép iratkozhassanak be, hogy a tanulmányi, fegyelmi és 
leckepénz-szabálvzat 49. §-tól eltérőleg, csak heti 10 óra 
hallgatására köteleztessenek, s az egyetemi rendes hall-
gatókat megillető összes jogokban és kedvezményekben 
részesedjenek, az ösztöndíjak elnyerésére való jogosult-
ság kivételével, mely jogosultságból leginkább azon körül-
ményre tekintettel tartom őket kizárandóknak, hogy a 
tudományos egyetemen rendszeresített összes ösztöndíjak 
világi szakpályára készülő hallgatók kiképzésének előmoz-
dítására rendelvék. Abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
a fentebbiekben előadott intézkedésem folytán az a cél, 
a melynek elérését a hazai kultura fejlődése s a magyar 
állameszme erősödése érdekében állónak mondottam, s a 
mire tulajdonképen a tisztelt igazgató-tanács is törekszik, 
teljesen elérhető lesz, s így nincs szükség arra, a mit a 
tisztelt igazgató-tanács elől említett előterjesztésében még 
ezen felül kérelmez, hogy t. i. a theologiai fakultás az 
egyetem tényleges közreműködésével doktori szigorlatokat 
tarthasson, a mely kérelmet különben is egyáltalában nem 
tartom teljesíthetőnek, mert a doktorrá avatás joga — és 
pedig annak nemcsak külsősége, t. i. a felavatási forma-
ság, hanem lényege, t. i. a szigorlatok tartása is, kizáró-
lag az egyetemeket kell hogy illesse, tehát abban egy 
hittudományi főiskola nem részesedhetik. A mennyiben 
az egyházkerület kívánatosnak tartja, hogy papjai doktori 
címet nyerjenek, utasíthatja őket a bölcsészetdoktorság 
megszerzésére. Ezekben válaszolva a tisztelt igazgató-



tanácsnak említett előterjesztésére, melynek mellékleteit 
idezárom, tudatom, hogy a fentebbiekről a kolozsvári egye-
tem tanácsát, tudomás és miheztartás végett, egyidejűleg 
értesítem.« 

A kolozsvári és debreceni tanítói árvaházakba 
való felvétel tárgyában a közoktatási minisztérium f. évi 
18.100. sz. a. kelt rendelete: A Kolozsvártt és Debrecen-
ben létesített tanítói fiú- és leányárvaházakban leendő 
neveltetés és teljes ellátás kedvezményét az 1891. XLIII. 
t.-c. 9. §-a értelmében első sorban jogosult és 400-at meg-
haladó teljesen szülőtlen árvák közül ez ideig aránylag 
oly kevesen vették igénybe, hogy indíttatva érzem maga-
mat az idézett törvény rendelkezésére való tekintettel az 
árvaházba leendő felvétel jogosultságát kiterjeszteni oly 
tanítói árvákra is, kik sem teljesen szülőtlenek, sem ilye-
nekül a törvény értelmében nem tekinthetők, azonban 
életben maradt szülőjük és az árva vagyontalansága min-
den kétséget kizáró alakban igazoltatik. Érintett árvák 
azonban csak oly számban vehetők fel, hogy a teljesen 
szülőtlen árvák elsőbbségi joga korlátozást ne szenvedjen, 
tehát csak a fölös helyek számának megfelelőleg. Oly szülők 
kérelme, kik a felveendő árva gyámpénzén legalább 25 frtot 
hajlandók évenként sajátjokból fizetni, első sorban fognak 
figyelembe vétetni, továbbá oly árvák, kik beigazolt szellemi 
képességeik alapján a szellemi téren való képzés tekin-
tetében biztosítékot nyújtanak és csak másodsorban jöhet-
nek figyelembe ipari pályára szánt vagy e téren már 
tényleg működő árvák. Az előadottak folytán felhívom a 
köztörvényhatóságot, hogy a gyámhatóság közvetítésével a 
köztörvényhatóság illetékességi körébe tartozó árvák gyám-
jait fenti elhatározásomról oly hozzáadással értesítse, hogy 
a felveendő árva keresztlevelével, végzett tanulmányairól 
és teljes szegénységéről szóló bizonyítványnyal ellátott 
folyamodványaikat mielőbb terjeszszék ide fel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Sajó-Vámoson május 5-én lel-

készt választottak a református gyülekezet tagjai s a há-
rom jelölt közül Bartha Mihály disznós-horváthi lelkész 
került ki győztesen a választási küzdelemből. — A tiszán-
túli egyházkerület mult heti közgyűlése alkalmával debreceni 
tanítóképezdei tanárrá nyolc pályázó közül szavattöbbség-
gel Nagy József h.-szoboszlói vallástanárt, a tanítóképezde 
igazgatóvá hat évre Kovács Lajos tanárt, egyházkerületi 
pénztárnokká, dr. Öreg János debreceni főiskolai tanárt 
választották. 

* A református ifjúsági egyesület május hó 16-án, 
23-án és 30-án este 7 órakor a theol. akadémia nagy 
termében még három összejövetelt tart, a mikor előadást 
tartanak: május 16-án Szabó Aladár theol. tanár az angol 
politikai pártokról s a tanulságról, mit az angol politikai 
élet nyújt; 23-án dr. Weiss Sámuel orvos a testi bűnök 
következményeiről; május 30-án Szöts Farkas theologiai 
igazgató az evangéliumról, mint a népek boldogságának 
alapjáról. 

* A két utolsó egyházpolitikai javaslat tárgya-
lása május 14-én vette újból kezdetét a főrendiházban. 
Főrendek, képviselők s más érdeklődők zsúfolásig megtöltöt-
ték a muzeum tanácstermét. Először a vallás szabad gyakor-
lásáról szóló javaslatot vették elő a hármas bizottság ama 
jelentése alapján, mely a képviselőház üzenetéről készült, 
s mely az eredeti javaslat fogadását ajánlja. Vaszary K., 

gróf Eszter házy M. M., gróf Zay Miklós ellene, Beöthy Zs., 
Wlassics Gy., gróf Keglevich István mellette emeltek szót. 
Névszerinti szavazás útján a főrendek 117 szavazattal 
116 ellenében, tehát egy szótöbbséggel általánosságban 
elfogadták a hármas bizottság jelentését. A részletes tár-
gyalásnál azonban, melylyel két §- sal végeztek, egyiket négy, 
másikat két szótöbbséggel ismét elvetették. Az elvetett 
§-ok között van az is, mely a felekezetnélküliségről in-
tézkedik. 

* A debreceni diák-kongresszus május 14—-16-ik 
napjain tartatott meg a budapesti és kolozsvári egyetem, 
a budapesti ref. theol. akadémia s számos vidéki főiskola 
ifjúságának részvételével. Budapesti theologiai ifjúságunkat 
Bélteki Lajos és Székely József képviselik a kongresszuson. 

A D A K O Z Á S . 
A prot. országos árvaházra: A siklósi konfir-

mándusok és konf. perselypénz Zeke Lajos ref. lelkész 
által 5 frt 83 kr. — Özv. Béhíssi Józsefné (B.-Sellye) 
2 frt. — Veress Ede ref. lelkész (Bucs) 20 kr. — A hajdú-
szoboszlói ref. egyház Váci Ferenc gondnok által 6 frt. 
— A komárom-szt-péteri ref. egyház Sedivi László ref. 
tanító által 1 frt 50 kr. — A hercegszöllösi ref. egyház 
ó-év utolsó estéjének perselypénze Kulcsár Sándor r. leik. 
által 51 kr. — A somorjai ág. ev. egyház Bittér Károly 
ev. lelkész által 2 frt. — A gerjeni ref. egyház ó-év 
utolsó esti perselypénze 2 frt. — Antal Gábor ácsi ref. 
lelkész 2 frt 85 kr. — A gombai ref. egyház ó-év dél-
utáni perselypénze 8 frt. — Az ordasi ref. egyház ó-év 
délutáni perselypénze Kudar Kálmán r. 1. által 1 frt 45 kr. 
— Az ágyai ref. egyház újévi perselypénze Nagy Sándor 
r. 1. által 3 frt. — A mezö-szt-györyyi ref. egyház per-
selypénze Halom Ádám r. 1. által 1 frt 40 kr. — A belé-
nyesi ref. egyház perselypénze Sipos Imre ref. lelkész 
által 1 frt. — Gózon Lajos szt-györgy-völgyi tanító 2 frt. 
A h.-m.-vásárhelyi ref. egyház perselypénze 10 frt 52 kr. 
— A pilisi ág. ev. egyh. Sárkány Sámuel ev. püspök által 
6 frt. — Az újvidéki ref. egyház ó-év délutáni perselypénze 
Molnár Hugó r. 1. által 2 frt 16 kr. — Illyefalvi Vitéz Kál-
mán r. 1. (Budapest) 1 frt. — Bass Béla, G.-Norwalk 5 frt. 
— A paksi ág, ev. gyülekezet Horváth Sándor ev. lelkész 
által 4 frt 25 kr. — ZuJcovics Lujza k. a (Paks) 1 frt. 
— A bölcskei konfirmándusok Dömötör Lajos ref. lelkész 
által 1 frt 50 kr. — A felcsuthi konfirmándusok Szüts 
Károly r. 1. által 2 frt. (Ehhez járultak: Kotta Mária 20 kr., 
Balogh Gyula 10 kr.. Kotta János 30 kr., Móri András 
40 kr., Szabó István 20 kr., perselypénz 80 kr.) — Az 
urai ujfalui konfirmándusok Kiss Imre ev. lelkész által 
3 forint 50 kr. — A felsöbaranyai egyházmegye Dányi 
Gábor ref. esperes által 50 frt. (A részletes kimutatást 
később közöljük.) Összesen 126 frt 67 kr. 

Kiadóhivatal. 
A »Nagypénteki Ref. T á r s a s á g i n a k özv. Péntek 

Mihá]yné; Pápa 50 kr., B. Tóth Gábor, H.-Hadház 50 kr., 
Szabó Elek ref. leik. Ó-Kécske 3 frt 71 kr., Nagy István 
ref. leik. Becse 60 kr., Basso Béla, G.-Norwalk 5 frtot. 
Összesen : 10 frt 31 kr., mely összeget mai napon Szőts 
Albert pénztárnok úrnak elküldtük. 

Kiadóhivatal. 
A budai ev. ref. templomra: A nagy-körösi ev. 

ref. főgimnázium önképző köre 5 frt. Elküldtük a budai 
ev. ref, egyháznak. 

Kiadóhivatal. 



P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi kollégium állami-

lag segélyzett főgimnáziumánál a jövő 1895/96. tanévvel 
betöltendő három rendes tanári állásra ezennel pályázat 
hirdettetik, még pedig: 

1-ször egy ó-classica- (görög-latin) philologiai; 
2-szor egy mértani és szabadkézi-rajzi; 
3-szor egy magyar és német nyelv és irodalmi tan-

székre. 
Ezen tanszékek közül az elsőt (ó-classicait) a kollé-

gium fentartó testületének meghallgatása után a nm. vallás-
és közoktatási m. k. miniszter, a többi kettőt pedig a kollé-
gium fentartó testülete tölti be. 

A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésük és eddigi netaláni szol-
gálataik okmányokkal igazolandók, a kollégiumi főgim-
názium igazgatóságához címezve f . é. június 15-kéig 
küldjék be. 

A rendes tanár fizetése jelenleg 1200 frt, 240 frt 
lakpénz és 100 frtnyi 10-edéves korpótlék; mihelyt azon-
ban az államsegély felemelését biztosító új szerződés, mely 
már csak a nm. vallás- és közoktatási miniszter megerő-
sítését várja, érvénybe lép, akkor intézetünk tanárai oly 
javadalmazásban fognak részesülni, mint az állami inté-
zeteknél alkalmazottak. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár válasz-
tatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmaztatik; 
hogyha pedig olyan pályázóra esnék a választás, a ki még 
nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez csak egy 
évi sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni. 

Okleveles pályázó hiányában rendes tanszék is ideig-
lenesen fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt 
és 100 frtnyi lakpénz lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A nevezett tanszékekre csak protestáns vallásúak 

pályázhatnak. 
Az állások f. é. szept. 1-én elfoglalandók. 
Kelt Eperjesen, 1895. május 8-án. 

1 - 2 

Dr. Schmidt Gyula, 
kollégiumi felügyelő. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett csurgói evang. ref. főgim-

náziumban a jövő 1895/96-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 — 
nagy valószínűségével annak, hogy ez a javadalom rövid 
időn az állami intézetek tanáraival egy színvonalra fog 
emeltetni — 1100 frt törzsfizetés, 50 frt ötödéves, de 200 fo-
rintot túl nem haladó pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. ref. egy-
házmegye, mint a gimnázium fentartójának meghallgatása 
után a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagy-
méltósága fog dönteni. 

Pályázók kérvényüket — megjegyezve, hogy csak 
ev. ref. vallásűak pályázhatnak s a nyertes pályázó magát 
a felekezeti tanárokra vonatkozó országos nyugdíj-törvény 
rendelkezésének alávetni tartozik — rövid életrajzuk kísé-
retében s korukat, állapotukat, képesítettségüket, testi épsé-
güket s a véderőhöz való viszonyukat mutató okmányaikkal 
felszerelten június 10-ig küldjék alulírotthoz. 

A kinevezett tanár állását székfoglaló beszéd tartá-
sával köteles elfoglalni. 

Csurgó (Somogymegye), 1895. május 5. 

1 - 2 

Verbay István, 
ev. ref. leik., a gimn. ig. tanácsának 

elnöke. 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. evangelikus egyetemes egyház 

Pozsonyban levő theologiai akadémiáján betöltendő böl-
csészeti tanszékre, a theol. akadémiának az 1882. évi 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében megállapított szervezete 
és ügyrendjére való hivatkozással, ezennel pályázat hir-
dettetik. 

A theologiai akadémia szervezete szerint (15. §., 
24. §.) ezen tanszékkel a bölcsészet és vallás történelme, 
a neveléstan, a metaphysika, az aesthetika előadása van 
egybekötve. 

A tanári javadalmazás évenként 1200 frt fizetés és 
300 frt lakbér. 

A theologiai akadémia rendes tanáraiul olyan ág. 
hitv. evangelikus feddhetlen életű s hazánkban polgári 
jogokkal bíró férfiak alkalmazhatók, kik vagy eredményes 
hivataloskodással, vagy theologiai, illetőleg philosophiai 
tanári vizsgálatról szóló bizonyítvány bemutatásával, vagy 
az illető szakokban kifejtett irodalmi munkássággal szak-
képzettségüket igazolták. 

A tanár megválasztása a theologiai akadémiai nagy-
bizottság jogkörébe tartozik. 

Ha a megválasztandó tanári oklevéllel nem bírna, 
esetleg egyelőre egy évre fog alkalmaztatni, de teljes 
tanári fizetéssel. 

A megválasztott tanári állását 1895. évi szeptem-
ber 1-én tartozik elfoglalni. 

A pályázók folyamodványaikat rövid életrajzukkal 
és a képzettségüket igazoló okiratokkal /'. évi június 20-ig 
alólírotthoz, mint a theologiai akadémiai nagybizottság el-
nökéhez küldjék Ácsára. Aszód-felé, Pest vármegyében. 

Kelt Ácsán, 1895. április 30-án. 

3 - 4 
Báró Prönay Dezső, 

egyetemes felügyelő. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca íi3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky VUetor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza;, liová az elöfiz. és hirdet, di 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 csü tö r tökön . 

Előfizetési ára : 
Félévre : 4 frt 50 Jer; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára. 30 kr. 

V • ' ' ' TJ7-." v-\ 'Ít-'-*" < '. •• ' •-"„ > v y ' 

A magyar protestáns egyház, a hazai theologiai irodalom, az erdélyi reformált 
egyházkerület s a nagy-enyecli theologiai akadémia mély gyászba borultan áll meg a 
ravatal felett, a melyet az életnek és a halálnak szabados Ura a maga végére mehetetlen 
tanácsából ismét ott állított fel, a hol egyik sír úgyis már a másik mellett domborul s 
még az egyiket alig hantolták be, már a másikat kell megnyi tni ; a hol a gyászénekek 
végső accordjai már az új siralmak első ütemeibe folynak át. 

A hosszú viharokban megpróbált Bethlen-főiskolának nagy halottja, 

Dr. Kovács Ödön, 
a kit férfikora javában, messze innen a Zsoltáríró által megjelölt élethatáron, 51 éves 
korában, f. hó 16-án szólított magához az Ű r : halálában egész egyetemes egyházunknak 
méltó gyásza, mint a hogyan büszkesége és dicsekedése volt életében. A Bethlen-főisko-
lának gyászában ép úgy osztozni kívánunk, mint osztoztunk volt abban a dicsőségében, 
hogy Kovács Ödönt a magáénak monclhatá. 

Theologiai irodalmunk és egyházi közéletünk egyik legkimagaslóbb, nagy és széles-
körű tudományosságával egyik legelsőbbrenclű munkását vesztettük el. Alapos, mólyen 
járó tudás, erős kritikai érzék, bámulatos ismeretgazdagság, világos, előkelő, tömör, 
szép, sokszor a fenségesig emelkedő előadás tették őt kiváló íróvá. Egyháza iránt való 
szeretete, a legmagasabb eszményekért való lángoló lelkesedése a tudóst agitátorrá avatta, 
a ki az egyház jelen viszonyaival elégedetlen csak azért, mert szeretné, hogy az valódi, 
magasztos céljai után törjön s ne sorvadjon el a maga megszokott s tisztán csak a 
kormányzatra szorítkozó kereteiben. Ila ír, ha szól, ópítni akar. Izgat, hogy óbreszszen. 
Tanít, hogy eszményeket tűzzön ki. Magyaráz, hogy titkokat fejtsen fel. Könyveket ír, hogy 
a népek vallásos életének elénk tárásával mutassa meg azt, a mi örök igaz, örök emberi 
és örök isteni. Cikkekbe szórja szót lelke fénysugarait, hogy megvilágítva az idők ós 
alkalmak által felvetett kérdéseket s azokat magasabb, nemesebb ós tisztább szempont 
alá helyezze. Harcol az igazság erejével ; nem egyszer éles, de mindig finom fegyverrel ; 
nyíltan, őszintén s teljes készülettel. Tanul szakadatlanul, hogy taníthasson s a nyugot-
európai nagy irodalmakon táplálja lelkét folytonosan, hogy lépést tarthasson a gyors fejlődés-
sel. A külföld nagy tudományos élete egyszer megérintvén lelkét, nem tucl többé elszakadni 
attól ós ilyen életet akar maga körül is teremteni, azért sürgeti a theologiának az 
egyetemekre vitelét. A szellemi szabadság éltető légkörébe egyszer felemelkedvén, nem 
tucl többé semmiféle nyűgöt tű rn i : emberi alkalmazkodó tekinteteket, felerőszakolt tekin-



t é l y e k e t ; m e g y ö n t u d a t o s a n a sa já t ú t j án , meg-
győződésé t követve , kegye t n e m ha jhászva , dicsé-
re t e t nem keresve . Ha t á rozo t t k i a l aku l t egyén i sége 
csak a sa j á t g e n i u s a u t á n m e g y ; m e h e t is, m e r t 
az soha egy p i l l ana t r a sem veze t te i ngoványra . 
Sok és e r ő s k ü z d e l m e volt ; de j e l l eme h ó f e h é r 
mezén soha egye t len folt s em ese t t s az elvek 
p o r o n d j á n vele küzdők is minden viadal u t á n csak 
többre és n a g y o b b r a becsül ték . El lenfelei v o l t a k ; 
de e l lenségei nem. Az a t an í t vány - se r eg pedig, 
a mely l ába iná l nő t t fel egy negyedszázad alat t , 
va lóságos r a jongás sa l t ek in t e t t rá. Vol t egyéni-
s égében az imponá ló t u d ó s v o n á s mel le t t va l ami 
s a j á t s ágos vonzó, b iza lmat kel tő jó indula t , a mely 
nem nyá jaskodássa l , u d v a r i a s k o d v a mu toga t j a , 
vagy kellet i magá t , h a n e m a mely az első pil-
l a n a t r a e l á ru l t a a h u m á n u s a n érző ember t , a ki 
é r d e k l ő d i k az e m b e r i r án t ós szeret i azt, m e r t 
ember . 

A fenköl t lélek i m m á r m e g t é r t I s tenhez , 
a ki a d t a volt azt. A szel lem szé t tö r t e a tö redé-
keny tes t békói t . A h a l a n d ó á tköl tözöt t a hal-
h a t a t l a n s á g b a ós a r o m l a n d ó felöl tözte a romol -
ha t a t l anságo t . 

Az ö r ö k k é v a l ó s á g nagy t i tka i t k u t a t ó lélek, 
mely itt csak t ü k ö r és h o m á l y o s beszéd ál tal 
látott , i m m á r h i t ü n k sze r in t szemtő l - szemben lát. 

Boldogok a ha lo t tak , a k ik az Ú r b a n hal-
nak m e g ! 

Kenessey Béla. 

Ellentétek és összhang a Jézusban. 
(Felolvastatott a nitgy-enyedi ref. theologusok körének április 27-én 

tartott ülésén.) 

II. 
Az eddigi fejtegetések míg egyfelől világosan mutat-

ják, hogy a Jézusban nem lakozott bűn, addig azt is 
bizonyítják, hogy az Ő bűntelensége nem valami passiv, 
félénk elmenekülés volt a bűn elől, hanem positiv hata-
lom, mely a bűn minden faját sújtotta, de egyúttal gyó-
gyította is. Óh a Jézusban nem látjuk a bűn és jóra-
igyekezés ellentétét, a mit még a legjobb emberekben is 
láthatunk. Neki a bűnre csak egy felelete volt, alkudozás, 
hízelgés, engedés nélkül: Távozz tőlem, Sátán! Látnivaló 
mindebből, hogy ha benne ellentéteket keresünk, azokat 
csak mint az ő tökéletességének elemeit találhatjuk meg, 
a melyek külön-külön szép eredményeket mutathatnak 
fel, de ha nagyon is egyoldalúan nyilvánulnak, egyenesen 
káros következményeket vonhatnak magok után. 

Így például jót eredményezhet az embernek Isten 
iránt, a menny iránt való érdeklődése, ha a természetről, 
a földről jóformán megfeledkezik is. Viszont csodás sike-
reket ér el az ember, ha a természetet veszi tanulmá-
nyozás alá s ha teljes erejéből törekszik kikutatni a ter-
mészet titkait. De az egyoldalúság mind a két irányban 
megboszulja magát. Az ugyan bizonyos, hogy a kik az 
Istent igazán megismerték, a természetet pedig elhanya-
golták, kevesebbet veszítettek, mint a kik a gőz, a delej, 
a villamosság titkait jól értve, az Istenre vonatkozó dol-

gokban tudatlanoknak mutatkoztak. Mit ér a mi nagy 
földi dicsőségünk, ha a haláltól remegünk! Mit ér az a sok 
szépség és kényelem, a mit magunk köré tudunk vará-
zsolni, ha a jövő egy nagy homály előttünk? Mit ér a 
sok vívmány, a tenger leigázása, a mocsarak kiszárítása, 
a gépek zakatolása, ha a lelkek mind jobban eldurvul-
nak, ha a megbízhatatlanság terjed s a magasba szár-
nyalást az önzés és a földhöz ragadtság megakadályozza ?! 
Hanem legyünk igazságosak korunk iránt. A természet, 
a földi iránt való túlságos érdeklődés nem ellenhatás-e 
ama szörnyű kísérletek ellen, a melyekkel az embert erő-
szakkal el akarták vágni a természettől s igen sokszor, 
a helyett, hogy kárpótlásul Istent találták volna meg, 
saját képzelődéseik hínárjában vesztek el az emberek. 
Mindenesetre nagy vigasztalás lehet, hogy az Idvezítőben 
e tekintetben is a legfenségesebb összhangot találjuk. A 
mikor beszédeit hallgatjuk, eleinte ugyan azt hiszszük, 
hogy nem akar másról tudni, csak a mennyről, csak az 
Istenről, csak az ő Atyjáról és a mi Atyánkról, annyira 
felfelé ragadja folyton gondolatainkat. E tekintetben semmi 
sincs benne abból az erőltetettségből, a melylyel mi egy 
bizonyos helyen s egy-egy meghatározott időben lefizetjük 
Istennek az áldást, hogy azután lakomáinknál, beszélgetés 
közben, földi foglalatosságainkban teljesen megfeledkez-
zünk róla. Nem! Az Idvezítő ugyan a templomban is, a 
zsinagógákban is az ő Atyja dolgaival foglalkozott, de 
iránta való szeretete nyilvánult a tengeren, a parton, 
a hegyen, a betegeknél, még vendégség közben is. Az 
Istent a templomból bevitte az életbe s egyszersmind az 
ő nagy lelkével átkarolta az egész természetet, s liliom, 
égi madárka, kigvó vagy mag: mind alkalmasnak látszott 
előtte, hogy az Isten országa fenséges voltát szemléltesse. 
A földi foglalkozások is mintegy megszentelődtek az ő 
szemében, s a magvetők, a halászok, az építők mind az 
ő megváltói munkájáról beszéltek neki. Még az emberi-
ség bűnös cselekedeteit is fel tudta használni, hogy általok 
egy-egy nagy igazság valamely elrejtettebb vonására utaljon 
s szinte megdöbbenünk, a mikor halljuk, hogy ő. mint a 
lopó, úgy jő el váratlanul, hirtelen az ítéletre. 

A mint az Idvezítő a mennyet a földdel, úgy békí-
tette ki a rendet a szabadsággal. A rend és a szabadság, 
e kettő: úgy a világi, mint egyházi társaságok fejlődésének 
vezérgondolata. Rend nélkül a szabadság emésztő ziva-
tarrá lesz, mint pl. a rémuralom idején Franciaországban; 
szabadság nélkül a rend tespedéssé, megcsontosodottsággá 
válik, mint olyan egyházakban vagy államokban, a me-
lyekben zsarnokság uralkodik. Sem a rendet, sem a sza-
badságot külsőségekkel, parancsszóval, utasításokkal, frá-
zisokkal biztosítani nem lehet. Mindeniknek fentartására 
szellem kell, erő kell, mely az emberi lelkek egyensúlyát 
is, szabad mozgását is megóvja a káros hatásoktól. Ilyen 
erő van a Jézus Krisztus személyiségében. E személyiség 
teljesen távol áll az éretlen, felforgató törekvésektől, de 
távol áll minden olyan zsarnoki kísérlettől is, mely csak 
egyetlenegy jelentéktelen egyénnek jogosult igényeit is el 
akarná nyomni A hol a Krisztus éltető evangeliuma nem 
uralkodik, ott bizonyára államban s egyházban egyaránt 
vagy az egyéniséget elnyomó zsarnokság, vagy a kifor-
ratlan egyéniségek vészes munkájából keletkező zűrzavar 
és iránytalanság mutatkozik. Viszont el lehet mondani, 
hogy a hol tespedés, élettelenség vagy céltalan és kárthozó 
küzdelem mutatkozik, ott még az igazi, élő Krisztus nem 
lakozik a szivekben. Mert a Krisztus egyformán megvaló-
sítja mind a két nagy vezérgondolatot. Aláveti magát az 
emberi természet rendjének s nem lép fel kicsiny gyer-
mekkorában rendkívüli, csodás tettekkel, mint a hogy 
egy-egy pseudo-evangelium hirdeti. Az emberekkel való 



bánásmódjában is rendet tart. Nem rombol le semmit, 
csak megmutatja az intézmények magasabb értelmét. A 
zsidókon kezdi, Izráel elveszett juhain, megváltói munkáját, 
mert azok közt lett e munka előkészítve s úgy rendeli, 
hogy Jeruzsálemen kezdjék az egész világ megtérítését 
az apostolok. A mikor valakit meg akar nyerni, az illető 
lelkében élő meggyőződésekből indul ki s úgy rendben, 
fokozatosan emeli a lelket mind magasabbra. A zsidók-
nak az ótestamentumot tárja szemeik elé, a görögöknek 
pedig a földben elrothadt mag s az abból kikelő új élet 
példájával magyarázza halálának és feltámadásának nagy 
titkát. Viszont belőle áradt ki az igazi szabadság ama 
szelleme, a mely nem a réginek, hanem a rossznak, a hit-
ványnak, a kicsinyesnek, a képmutatásnak és a hitetlen-
ségnek bilincseitől (akár új, akár régi az) szabadít meg. 
Valóban ránk is áll s nemcsak a zsidókra nézve igaz, 
hogy ha a Fiú megszabadít, akkor leszünk igazán szabadok. 

Mielőtt még ama magaslatra emelkednénk, a melyről 
fentebb szólottunk: vizsgáljuk meg röviden azt a kérdést, 
hogy vájjon a pessimismus és optimismus ellentétei talál-
nak-e kibékülést a Jézusban ? A pessimismus is, az opti-
mismus is elemei egy egészséges erkölcsi világnézletnek. 
Különválva egymástól, mindenik erkölcsi elzüllésre vezet. 
A pessimismus meglátja a bajt, a nyomort, a bűnt, s szomor-
kodik a fölött. Természetesen itt nem olyan pessimistáról 
szólok, a minő Schopenhauer volt, a ki unos-untig prédi-
kálta e világ hiábavalóságát s ajánlgatta az akarattól való 
megválást, de azért mindennap pompásan vacsorált, jól 
élt s a cholera elől meg az emberiség szenvedését enyhítő 
munka elől szépen elmenekült. Hanem olyan pessimistát 
értek, a ki igazán gyötrődik a világ bajai miatt s csak 
az a baja, hogy segítséget nem remél s a gyógyulásban 
nem hisz. azért elkomorul, elsötétedik, az emberiség refor-
málásának nagy munkáját nem folytatja, hanem csügge-
tegen megáll, sőt tán életét kioltja, mint a hogy a stoicusok 
közül többen cselekvék. Míg így a pessimista kétségbe-
esésből hagyja félbe a jó munkát, addig a felületes opti-
mista könnyelműségből, elbizakodottságból él léha életet. 
Az ilyen optimista minden bajt és bűnt saját rózsás kép-
zeletével takar be s egyenesen bezárja szemeit a vétkek 
láttára. Beszél általánosságban az emberiség jóravalóságá-
ról s a gyilkosságokról, a paráznaságról s annak iszonyú 
következményeiről, a törvénytelen és kitett gyermekekről, 
a részegeskedés áldozatairól, az elzüllöttek százezreiről s 
az Istenkáromlás megmérgező voltáról, meg azoknak fino-
mabb bűneiről, a kik az emberiség nyomorának enyhí-
tésében nem fáradoznak: még csak hallani akar. Már most 
világos, hogy a Jézust sem egyoldalú pessimistának, sem 
fölületes optimistának nevezni joggal nem lehet. Senki 
jobban nem kesergett az emberiség bűnössége és nyomora 
fölött, de senki oly törhetlen reménynyel, oly derült, vidám 
világnézlettel, a melynek alapja az Isten mindent meg-
javítani tudó kegyelme volt, még nem buzgólkodott a bűn 
uralmának megsemmisítésében s a könyek letörlésében. 

Épen azért én nem zárkózhatom el ama bizonyos-
ság elől, a mely azt hirdeti, hogy a Jézusban az emberi 
és isteni ellentéte is egyesült egy fenséges összhanggá. 
Mert hogy ember volt, arról meg van győződve mindenki. 
Mindenik evangelista embernek írja le s az a fenséges 
tény, hogy az ő isteni volta úgy tör elő az emberiség 
burkaiból, tán sehol sincs elragadóbban leírva, mint a 
János evangeliuma IV-ik részében, a hol először egy 
fáradt vándor jelenik meg lelki szemeink előtt, a ki leül 
a Jákób kútja mellé, tanítványait eledelért küldi, tehát 
éhezik, a samariai asszonytól vizet kér, tehát szomjúhozik, 
hogy azután prófétává, majd a világ Megváltójává emel-
kedjék előttünk. Oh bizony Ő ember volt, a ki az én 

emberi vágyaimat és érzelmeimet meg tudja érteni, a ki 
elfáradt, megéhezett, megszomjúhozott, elaludt, kicsiny korá-
ban az édes anyai szóra hallgatott, nagy korában könnye-
zett, gyötrődött, mint én. Csakhogy Ő az én Megváltóm, a 
ki isteni hatalommal és szeretettel rendelkezik. Azok a 
sugarak, a melyeket mi külön-külön megoszolva látunk 
az emberekben, azok () benne egyesültek, sőt Ő belőle 
áradtak szélylyel. Mert 0 nemcsak mintakép, hanem erő-
forrás is. És nincs oly szava, a melyet hallva, Isten szivé-
nek érettem való dobbanását ne hallanám. Nincs oly 
szava, mely valami magasabb vigasztalást ne közölne 
velem, mely ne emelne, ne segítene, ne gyógyítana. Ezt 
a Jézust nem a föld alkotta, ez a Jézus a hatalmas és 
irgalmas Isten nyilvánulása. Az isteni, tökéletes élet gyö-
kere 0, mely lenyúlt hozzánk jelentéktelenül, dísz, ékes-
ség nélkül, mint a hogy a zöldelő fa gyökere lenyúl a 
holt földbe. De a míg a növény csak olyan tökéletlen 
életet ád. a milyennel bír: a Jézus által örök és töké-
letes életet nyer az, a ki vele egygyé lesz. Mert egygyé 
kell vele lennem. A vízcseppecske, a mely a növény 
gyökerével egyesül, életet nyer; az arany részecske vagy 
gyémántrészecske is, ha távol marad a gyökértől, élet-
telen marad. Az örök élet, a mit a Krisztus ád az 0 
Lelke által, nemcsak halhatatlanság, hanem tökéletes élet-
ben való részvétel. Olyan élet ez, mely áttöri a bűn és 
halál korlátait egyaránt. Nincs ennél természetesebb. Ter-
mészettudományokkal telített fejünk nehezen akar ez igaz-
ság előtt meghajolni, de meg kell hajolnia, mert igazság 
az. Az újabb psvchologia egyik legnagyobbszerűbb ered-
ménye az a tan, a mely szerint minden lelki ténynek 
testi változás felel meg s minél tökéletesebb a lelki tény, 
annál nagvobbszerű, bonyolódottabb és csodásabb a testi 
változás, a mit előidéz. A Krisztus megjelenése e világ-
ban a legtökéletesebb szellemiség megjelenése s e szellemi-
ség munkáját az anyagi világban a legnagyobbszerű vál-
tozásoknak kellett kisérniök. Azért annak, a ki a lelki 
balált meggyőzte, a testi halált is meg kellett győznie. 
Mily diadal! Mily boldogság! Valóban, így a Krisztus ki-
békíti hitünket és tudományunkat is és az emberiség eddig 
széthúzó hatalmas irányzatai egyesülnek, hogy egy bol-
dogabb kort készítsenek elő. Oh a Jézus személyiségének 
dicsősége nagyobb lesz, mint valaha. Mert, ha egyszer 
isteni voltának teljességébe behatoltunk, emberi volta is 
fenségesebb fényben tündököl. Nem leszek többé érzé-
ketlen az ő fáradalmai, éhsége, szomjúsága iránt. Érettem 
fáradt! Érettem és te érted! Az emberekért! Érettünk 
szenvedett a kereszten és egész földi életében. Ha Jeru-
zsálemet megsiratta, nem sír-e most is azok fölött, a kik 
őt be nem fogadták?! Óh bizony, az ő könnyei, ez em-
beri könnyek azt hirdetik, hogy egy egész isteni tökéletes 

és hatalmas szeretet viseltetik részvéttel irántunk. 
+ * 

* 

Ilyen Megváltó szolgálatára hivattak el a keresz-
tyének. Hangsúlyozom, hogy a keresztyének és nemcsak 
a lelkészek. A lelkészeknek elől kell járniok a küzdelem-
ben. És bizonyára nem arra valók ők sem, hogy az em-
berek számára a házassági, keresztelési vagy más szer-
tartásokat elvégezzék és egy csomó egyházi ügyesbajos 
dolgot elintézzenek. Nem; a lelkészek, ha csakugyan Isten 
szolgái a Jézus Krisztus által, kell, hogy hordozói legyenek 
ama gyógyító erőknek, a melyeket az Idvezítő a földre 
hozott. A szentség, az irgalom, az igazság, a sebek gyó-
gyítására vállalkozás szellemét kell szétárasztaniok a föl-
dön. A gyülekezetekből élő organismusokat kell alkotniok, 
a melynek minden egyes tagja tesz és hat, munkálja az 
Isten országát. Ha a lelkészek megelégesznek híveik passiv 



magatartásával, akkor aztán az ember lelki természetében 
rejlő gyarlóságnál fogva, mind jobban megerősödnek a 
veszedelmes irányzatok. És mi lesz a magyar népből, ha 
egyfelől a vakhit, másfelől a hitetlenség vesz rajta erőt? 
Mi lesz a magyar népből, ha a vallás nevében, a keresz-
tyénség nevében a pápa csalhatatlanságát, meg a pap-
nőtlenséget is rákényszerítik, másfelől meg Istenétől és 
Krisztusától is megfosztani törekesznek? Mi lesz a magyar 
népből, ha fatalisticus nyugalmából ki nem lép s vagyoni 
ügyeiben, a viszonyok hatalmával szemben kellő ellen-
állást s erélyt kifejteni nem bír? És mi lesz a magyar 
népből, ha a családi élet törvényeit mind többen tiporják 
lábbal s a magyar nők rossz útra vezetését a férfiak di-
csőségének tartják? 

Bizony olyan emberekre volna szükség, a kik az 
ellentétek megsemmisítő dühösségét elenyésztetni tudnák. 
Olyanokra, a kik megtanítanák embertársaikat az Isten 
igaz imádására s megértetnék a nemzettel, hogy az evan-
gelium a népek boldogságának igazi alapja. Olyanokra, 
a kik elvéve IstQn földi áldásait, mégis megtudnák éle-
tükkel is bizonyítani, hogy a szellemi gyönyörök maga-
sabbak az érzéki gyönyöröknél. Olyanokra, a kik meg-
látják és feltárják a bajokat, de oda is sietnek a bajok 
színhelyére, ki az életbe, az embereket Istenhez vezérlik, 
hogy az Úrtól szent lelkesedést nyerve, minél többen buz-
gólkodjanak a még meglevő bajok megszüntetésén, nem 
riadva vissza semmi akadálytól, semmi fáradságtól, semmi 
áldozattól. 

Ugyan van-e még remény ?! Van remény, de hatal-
masabb segítséget kell keresnünk, mint a mit az emberi 
tudomány nyújthat. Több, mint 25 éve tudományosság, 
míveitség és sok más tekintetben nagyot haladtunk. De 
hogy közéletünk tisztaság, erkölcsiség tekintetében is ha-
ladt volna, azt, fájdalom, nem állíthatjuk. A mi pedig az 
Istenben való békét s az Isten Lelke által való megszen-
telődést, nyomorultak iránti könyörületet, az Isten országa 
szükséges voltában való hitet illeti: a felelet még szomo-
rúbb. Látnivaló, hogy új tényezőket kell bevinnünk az 
egyházakba, az iskolákba, a családokba, a társadalomba, 
a nélkül, hogy valamit a régi jóból eldobnánk: új erőket, 
új eszményeket, új hitet, új reményeket, új szeretetet. És 
mivel mindez Isten által a Jézusban van nekünk felajánlva, 
a Jézus Krisztusban való élő, személyes hitre s abból 
folyó csendes, egyszerű, idegességtől ment boldogságra, 
valamint valami mélyebb kötelesség-tudatra kellene szert 
tennünk. Valóban, ha az a kérdés, a társadalom bajaiból, 
egyházi életünk dermesztő fagyából, nemzetünk nyomorú-
ságából van e szabadulás: Sohmmal, a híres jogtudóssal 
azt felelhetjük: Noch ist alles zu retten. Aber eins ist 
sicher. Nicht unsere Wissenschaft wird uns retten, sondern 
alléin das Evangelium. A Jézus, a kiben minden erő tel-
jessége és összhangja van, az adhat nekünk békét, össz-
hangot, gyógyulást, erőt és sikert. 

Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az egyházi iskolák állami segélyezése. 

A »Magyar Kisdednevelés és Népoktatás«-ból. 

A népoktatási intézetek államosításának eszméje azon 
kérdések egyike, melylyel különösen a közelmúltban és a 
jelenben, nemcsak tanügyi, de napi lapjaink is foglalkoz-
nak. Folynak a vitatkozások úgy az eszme mellett, mint 

ellen. Az eszmének vérmes reményű lelkes harcosai ugyan-
csak ütötték s ütik a vasat most, mikor az országgyűlés 
szinén is tárgyaltatott a dolog. 

Ha a népoktatási intézetek — tehát elemi, felső 
nép-, polgári iskolák, elemi s polgári tanítóképzők, ide 
lehetne ékelni az iparos tanulók nemkülönben az alsó-
fokú kereskedelmi iskolákat is — államosíthatok volná-
nak, tagadhatatlan tény, hogy szerte e hazában rendeztet-
nének e téren a most még eléggé zavaros tanügyi viszo-
nyok, egyöntetűség hozatnék be; az egységes népoktatás 
felé hatalmas lépésekkel közeledhetnénk; másrészt az 
ezerféle fizetési kulcs szerint összeállított tanítói javadal-
mazások, melyek a minimális mértéket még mai napság 
sem ütik meg, sok helyen az állami, tűrhető módozat 
szerint rendeztetnének, így a nevelésügy is, a tanítók is 
nyernének. 

A népoktatási intézetek államosítása a mai viszonyok 
szerint azonban ki nem vihető. Részint azért, mert az 
eszme még nem érett; éretlen gyümölcsöt erőszakkal le-
tépni fájáról nem észszerű dolog — hiszen tudjuk, hogy 
az ily gyümölcs a legmesterkéltebb érlelési módok dacára 
bár — elveszti természetadta zamatját, élvezése kellemet-
len utóízeket teremt. Hagyjuk tehát megérni az eszmét; 
ha hazánk polgárságának értelmi színvonala oly magasra 
emelkedik, mint pl. Franciaországé, akkor talán minden 
keserű utóíz nélkül letéphetjük a megérett gyümölcsöt 
fájáról. 

Keresztül nem vihető az eszme anyagi okok miatt 
sem; pedig hát minden dolog keresztülviteléhen pénz, 
pénz és újra pénz a nélkülözhetetlen kellék. 

Az eszme megtestesítését azonban legjobban aka-
dályozza a felekezetek iskolaállíthatási joga. E darázs-
fészek természetű gordiusi csomó, melyet nem lehet rövid 
úton élesre fent karddal ketté vágni. Ha ez úgy lényegébe 
hatolunk, be is fogjuk látni, hogy a felekezeteknek e jog-
hoz való ragaszkodása SZÍVÓS, erőteljes s lelkes kitartása 
méltányolandó is. A népoktatási intézetek a vallásfele-
kezeti test éltetadó gyökerei; ha ezeket elvágni nem en-
gedi, nagyon természetes. 

A népoktatási intézetek államosításának eszméje ez 
idő szerint kivihetetlen, ezt maga a tanügyi kormány is 
belátja, a mint látjuk, nem is kísérli meg annak rohamos 
keresztülvitelét; de segít a népoktatás ügyének fejlesztésén 
más és valljuk meg, tapintatos, bölcs módon: ez a fele-
kezeti iskolák állami segélyezése. Épen ezért az eszme 
vérmes reményű bajnokai is lássák be, hogy előbb meg 
kell érlelni bölcs mérséklettel, természetes fejlődéssel, lassú, 
kitartó türelemmel a gyümölcsöt s aztán leszakítani. 

A népoktatási intézetek működésének lényege nem 
is a jellegben nyilvánul; legyen az állami, községi, tár-
sulati, magán avagy felekezeti iskola, ha a népoktatási 
intézetek célját valódi bensőséggel szolgálja, megtette köte-
lességét: létjoga megdönthetetlen. 

Az egyháznak, községnek, államnak becsét, értékét 
tagjainak, polgárainak műveltségi színvonala nagyban 
emeli. A haza polgárainak műveltségét első sorban a nép-



oktatási intézetek adják; e kincset egyaránt szaporítják 
úgy a felekezeti, mint másnemű népoktatási intézetek: 
vagyis ha a népoktatás állami tőke, ennek megteremté-
séhen, szaporításában oroszlánrészük van a felekezeteknek. 

A felekezeti iskolák — általánosságban véve a dol-
got — nem állnak oly magaslaton, mint a meglévő álla-
miak, az tény; de a baj nem a felekezetek jóakarata, 
hanem anyagi tehetetlensége miatt esik meg; igen, de 
a népoktatás állami tőke, e tőke megteremtésében oroszlán 
rész a felekezeteké, egész jogos, méltányos tehát, hogy 
munkájukban segélyeztessenek. Az állam — népoktatási 
szempontból véve a dolgot — serdülő ifjucska volt még, 
mikor a felekezetiség már munkabíró vagyont gvüjtő 
tetterős férfiú volt; tehát nem volna valami ildomos dolog 
a férfivá fejlődött ifjútól, ha most erőszakkal akarná el-
nyomni az ő javán munkáló idősebbet. 

A főcél a jó isicola. Meg kell alkotni a megfelelő 
tanterveket, meg kell állapítani, minőnek kell lennie egy 
jó iskolának; ha a felekezetek anyagi okok miatt nem 
képesek megfelelő iskolát állítani, állami segélyben kell 
részesíteni azokat. A lehetőség így meg van adva a jó 
isicola felállítására; az állam segélyez, ennek ellenében 
kérlelhetetlen szigorral követelje a jó iskolát, annak kellé-
keiből egy hajszálnyit se engedjen, sehol, soha. 

A felekezetek segélyezése — melyet a tanügyi kor-
mány bölcsen a gyakorlatba át is vitt — a legjobb út 
a jó iskolák létesítése felé; míg egyrészt a felekezeti érzé-
kenységet is kielégíti, másrészt az állami felügyeletnek, 
melyre pedig különösen nemzetiségi szempontból nagy 
szükség van, nagyobb jogon alapuló tágasabb tért nyit. 
Ezért melegen üdvözöljük a tanügyi kormányt. 

Az országgyűlés színe előtt legsűrűbben hangzott a 
lelekezeti tanítóképzők államosítása. A miniszteri jelen-
tések évről-évre panaszkodnak a felekezeti tanítóképzők 
hiányos felszerelése, nemkülönben az egyes intézeteknél 
alkalmazott kevésszámú tanerők miatt; úgy, hogy egyné-
melyiknél egy-egy tanár heti 26—30 órát is ad. Ez annyi, 
mint a lelkiismeretes tanár életének gyorsabb lejáratása, 
megmérgezése, az ügy rovására. 

A miniszteri jelentésnek igaza van. 
Ámde a tanítóképzőknél mutatkozó bajok stb. ha-

sonlóan nem a jóakarat hiányából, de anyagi tehetetlen-
ségből erednek. A népiskolák lelkei a jó tanítók, hány 
felekezeti képzőből kikerült tanító működik kifogástalan 
sikerrel állami iskolákban? De tanítson a tanító bármily 
iskolában, első sorban a haza javán működik, az tagad-
hatatlan tény. 

A középiskolák kulturmissziója nagy és fontos; de 
egy szemernyivel sem kisebb ám a tanítóképzőké. Míg a 
felekezeti középiskolák százezrekre menő állami segélyben 
részesülnek, addig a tanítóképzők egy fillérnyi támogatást 
sem kapnak. Miért? Lehet-e ezt a középiskolák segélyezése 
mellett döntő okokkal igazolni V A felekezeti tanítóképzők 
hiányosak; állapíttassanak meg egy minta-tanitóképző-
intézetnek összes kellékei; hol a felekezet anyagi okok 
miatt ilyet felállítani nem kepes: állami segélylyel kell 

pótolni a hiányt, megfelelő számú állami tanárok alkal-
mazása és felügyeleti jog biztosítása ellenében. E mód a 
középiskoláknál fényesen sikerült ; kétségtelen, hogy a 
tanítóképző-intézeteknél sem marad el a siker. Ez ügy-
ben illetékes vezérlő férfiak hassanak oda, hogy a fele-
kezeti tanítóképzők állami segélyezése, megfelelő jogok elle-
nében, törvényileg kimondassék. 

A mai viszonyok szerint a felekezetek nagyobbmérvü 
segélyezése a leghelyesebb mód a népoktatás fejlesztésére. 
Nem az iskola jellege, de benső tartalma, hazafias szel-
leme stb. a lényeg, ne akarjuk tehát az iskolaállítási 
jogot a felekezetektől megvonni, Az államosítás eszméje 
ha megérett, magától is ténynyé válik a jövőben. A főcél: 
kifogástalan jó iskola; ezt óhajtjuk és akarjuk mi min-
denek felett! 

Eperjes. Simkó Endre. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Bossuet beszédei. I. kötet. Fordította és bevezetéssel ellátta Acs«y 
Fereucz, a győri főgimn. igazgatója. Bossuet arcképével. Kiadta a 
pannonhalmi sz. Benedek-rend. Esztergom, 1895. Laiszky és Kókai 

bizománya. Ára 5 frt. (LXX - f 691 1. 8°. 

I. 
Szokatlan nagy terjedelmű, vaskos kötetben, csinos 

kiállításban, jó magyarsággal fordítva bocsátotta közre 
Aesay Ferencz, győri bencés igazgató-tanár, Bossuet be-
szédeinek első köteteit, bő, LXX oldalra terjedő előszóval 
s Bossuet életének s munkálkodásának ismertetésével. 

Az előszóban minden oldalról megszívlelésre nagyon 
méltó, s római egyházi férfiútól meglepően szabadelvű 
eszmékkel találkozunk. Feltárja a növendék-papság jelen-
legi nagyon felszínes előkészítését, a latin nyelven való 
meddő oktatást. Ujat, jobb rendszert, mindenek fölött a 
magyar nyelvet sürgeti s biztatja a budapesti egyetemet, 
hogy menjen elő jó példával, kezdje meg a növendék-pavság 
magyar nyelvben való kiképzését. No, ily világos őszinte-
séggel még sem mondja, de bizonyára érzi és fáj neki 
szive belsejében, hogy nem úgy van »a mint kéne lennie*, 
hogy a szemináriumok nevelnek lelketlen kosmopolitákat, 
kik készek titkon és nyilván szövetkezni oláhval, muszká-
val. ördöggel és pokollal, a mint Rómából sugalmazzák, 
a kik csöppet sem törődnének azzal, sőt örülnének s lei-
kök egész erejével működnek azon, hogy a Karaffák, 
Besták, Kolonicsok korszaka visszatérjen, hogy inkább 
töröltessék el a magyar nemzet a föld színéről, mintsem 
eretnek legyen. Bizonyosan táj ez a hazafias érzületű 
bencésnek. És nekünk jól esik az ő fájdalma, jól esik 
tapasztalni, hogy vannak a r. k. egyházi férfiak között 
is, bár kevesen, kik hazafiasai! éreznek s ezen érzelmük-
nek, bár óvatos, félénk hangon, kifejezést adnak. Ne félj, 
kicsiny sereg! bátorítson, lelkesítsen titeket nagy Bossuet-
tok, a ki példányképül állított s méltán dicsőített egyházi 
beszédeiben büszke önérzettel kiált fél: »én francia va-
gyok«, s hálát ad Istenének legelső sorban azért, hogy 



franciának született. S bizonyára Nisard nem azért emelte 
őt a legelső helyre, hogy a római katholikus egyháznak, 
hanem hogy a francia nyelvnek tett szolgálatot. 

Több helyes, életre való eszmét pendít meg Acsay 
az előszóban. Kimondja, hogy egyházirodalmunkban nincs 
alapos birálat, csak általános frázisokban mozgunk. Nincs 
példányképünk, mint az irodalom egyéb műfajaiban, a 
mihez az egyházi beszédeket mérhetnők. 

A magvas előszó után egy érdekes és értékes tanul-
mány jön Bossuet élete s működéséről, e címeken: Bossuet 
életrajza. Beszédeinek története. Szónoki fejlődése, forrásai. 
Miért dogmatikus, vagyis valódi szónok Bossuet ? Beszé-
deinele szerkezete. Előadása. Összehasonlítása Bourdaloue, 
Massitton és Pázmánynyal. Ezeknek egy ugyanazon tárgy-
ról való beszédeiket párhuzamba teszi s elemezi. 

Az életrajzi fejezetből megtudjuk, hogy Bossuet 
1627-ben Dijonban született, előkelő családból. Már kora 
ifjúságában, 16 éves korában, feltűnt nagy elméje, szónoki 
képessége. 1652-59- ig Metzben hivataloskodott. hol al-
kalma nvilt XIV. Lajos és udvara előtt szónokolni. Ezután 
emelkedett candorni püspökké, majd a trónörökös neve-
lőjévé nevezte ki a király. A trónörökös nevelésének be-
fejezte után püspöksége csendes magányába vonult, foly-
vást, mindvégig (1704-ig) elmélkedve, munkálkodva. Több 
ízben föllépett Fárisban s egyebütt mindig fényes, előkelő 
közönség, többnyire az udvar előtt, a midőn nemcsak az 
udvari előkelő világ, hanem a tudósok is szószékéhez 
tódultak s kijövet csoportokba verődve beszélgettek a 
beszéd rendkívüli hatásáról. 

Nemcsak prédikációkat, homiliákat, halotti beszédeket 
írt; hanem számos theol. bölcseimi, politikai s történelmi 
értekezést is. 

Irodalmi érdemeit — természetesen — csak halála 
után nagy későre, másfélszázad után, fedezték föl. 

JSisard a francia irodalom történelében a francia 
prózaírók legnagyobbikának tartja öt. Nemcsak abban a 
triásban, melyet Bourdaloue, Massillon és ő képez, a leg-
első ; hanem az egész világirodalomban is a legelsők közé 
tartozik. 

Ilyen nagyra méltatott szellemmel méltó megismer-
kedni nekünk is. 

A terjedelmes s érdekes előszó és ismertetés után 
hozzáfoghatunk Bossuet beszédeinek olvasásához azzal a 
nagy érdeklődéssel, a mit a kikiáltott nagysággal való köz-
vetlen megismerkedhetés támaszt az emberben. Milyen hát 
a francia prózaírók legnagyobbika, a világirodalom legelsői-
nek egyike? Nem a Nisard szemüvegén (hisz ő francia!) s 
nem Acsayén (hisz ő kath. pap!), hanem saját szemeink-
kel nézve? 

Megvallom, hogy némi gyanakvó előítélettel fogtam 
Bossuet olvasásához. Hiszen Bourdaloue és Massillon is 
égig van magasztalva itt-amott, elhalmozva mindazokkal 
a jelzőkkel, a mik fölébresztik a jóhiszemű emberben a 
vágyat, megismerkedni velők közelebbről. Szalay Sándor 
szatmári székesegyházi hitszónok adott erre alkalmat, 
négy füzet szent beszédet adván Bourdaloue és Massillon 

nyomán. De ennél sokkal nagyobb bűnt cselekedett a 
»Religió«, midőn e beszédeket, minden birálat nélkül, csak 
ügy futtában, a nagy nevekbe fogózva, mint remekeket 
ajánlotta a jóhiszemű jámboroknak. Ha az eredetiben is 
olyan a nagy Bourdaloue és M., a milyennek ezek a nyo-
mok mutatják: hová emeljük akkor Pázmányt, Szabót, 
vagy a magyar prot. pred. irodalom Acsay által is ismert 
jeleseit, mert ezek bármelyike is félül áll a Szalaynak 
B. és M. nyomain irott beszédein. A ki elolvassa egyik 
kisebb szabású magyar ref. predikáció-irónknak beszédeit, 
melyek e merész címen jelentek meg: »Szeremlei remekei* 
nem csalódnék annyira, mint a ki B. és M. szellemével 
óhajtván megismerkedni, ezeknek nyomain Szalay Sán-
dort kapta. 

Mondom, attól tartoltam, hogy Acsay is Szalay 
nyomait követi, a ki — saját belátása szerint — »nem 
fordított, hanem új alakba öltöztette, összevonta a nagy-
terjedelmű beszédeket, rövid félóra alatt elmondható be-
szédekké*; tehát úgy tett, mint Gáspár .János az állami 
népiskolai olvasókönyvekben a népdalokkal, nyakát tekerte 
valamennyinek. 

Akkor szép az erdő, mikor zöld, 
Mikor a vadgalamb benne költ: 
Akkor szép a kis lány, mikor víg, 
Mikor mint a galamb oly szelíd. 

Szegény, törpésített Bourdaloue! 
Acsay nem gyúrja át klasszikusát, hanem fordítja. 

»Fordításom — mondja az előszóban — szigorúan ra-
gaszkodik az eredetihez, de egyúttal nyelvünk szelleméhez 
is.« S valóban ez utóbbira nézve nem lehet szemére vetni 
semmi idegenszerűséget, használ ugyan itt-ott szokatlan 
szavakat (p. o. szürik-zavarják, fogárdos, indíték, ge-
délje stb.), de mondatszerkezete magyaros. 

Tehát ad jó fordítást, melyben megismerhetjük, élvez-
hetjük Bossuet. 

Mert élvezet őt olvasni. Épen az a legközvetlenebb 
s legerősebb bizonyság valamely mű értéke mellett, hogy 
azt olvasni, hallgatni, szemlélni lebilincselő élvezet. Nem 
tekintve B. hittani álláspontját, az Acsay által közölt 
mind a 38 beszéd nagy elméről tanúskodik, ki mély, nagy 
gondolatait s érzelmeit kedves szép alakban tudja előadni. 

E beszédeket, minden belső nagy értékük mellett is, 
mi nem használhatnók szószékeinken, sőt lelkiismeretes 
kath. hitszónokok sem. Valamint Cicero véd- és vádbe-
szédeit nem mondhatná el a mai prókátor. Hanem igenis 
vehetné példaképül minden felekezet prédikátora, mert 
egyesülve van bennök mindaz, a mi a jó prédikációban 
megkívántatik. 

De hát mi kívántatik meg a prédikációban ? Mi 
annak a célja, rendeltetése? Az, a mi általában a szó-
noklaté, hogy t. i. a hallgatókat valamely igazság felől 
meggyőzze, felvilágosítsa s ebből folyó elhatározásra, cse-
lekvésre bírja. Ugyanez a célja az egyházi szónoklatnak, 
valláserkölcsi irányban. A homilétika elmondja ugyan, 
hogy micsoda szabályok, mód és eszközök felhasználá-
sával érhető el a cél. De mindezt jobban elsajátíthatjuk 



a nagy elmék műveiből, hiszen minden szabályt s elmé-
letet azokból kovácsoltak ki. Olvasni kell Bossuet-t, majd 
az megmutatja: mikép lehet valamely igazság felől meg-
győzni az értelmet, elhatározásra bírni az akaratot, meg-
indítani a szivet. 

Ha csak a külsőt tekinted is, ezt a ma már szo-
katian, többnyire 10—12 levélnyi terjedelmet, annálinkább 
a belsőt, a tartalmat, nyomon járó hatalmas logikáját, a 
mint halad a bizonyítékok láncolatain fokról-fokra, a mint 
fölhasználja a szentírást, nem üres idézetekül, hanem a 
legodaillőbb erősségül, a mint elágazott eszméit ismét egy 
mederbe vonja össze, hogy midőn értelmedet meghódí-
totta, szivedet fogja rabul: szóval ha B. e magvas nagy 
beszédeit olvasod, akkor látod, hogy mily üres s hitvány 
fércelmény a legtöbb, egyházi beszéd. Odaállítva Bossuet a 
Szalay-féle Bordoloue és Mossillon mellé, úgy veszi ki 
magát, mint a nemes aszú a műbőr mellett. 

Kezébe kell adni a növendékpapságnak Bossuet-t, 
példányképül; tanulmányoztatni velők szemináriumok és 
kollégiumokban egyiránt, hadd ismerjék, s tudják meg-
különböztetni a valódi aranyt a talmitól. 

Szentkúti Károly. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A protestáns országos árvaházról. 
Az igazgaló-választmány jelentése az 1894-iki munkaévről. 

Árva-Egyletünket, a melynek most, a legközelebbi 
évben lefolyt munkásságáról kívánunk számot adni, a 
szereteíben munkás, mély vallásos hit alkotta meg, tartotta 
fenn, segítette idáig; az a hit, a mely az Úrban bízik, 
tőle várja és kéri az előmenetelt, ő benne reménykedik 
és néki ad hálát minden áldásért; és az a szeretet, a 
mely szent kötelességének tartja felvenni az Űr kicsinyei-
nek gondját s a mely érzi, hogy szükség, hogy az erősek 
hordozzák az erőtleneknek erőtlenségöket s vegyék fel 
egymást, miképen a Krisztus is felvett minket az Isten 
dicsőségére (Róm. 15, 7.). 

E szeretetben munkás hit tartotta el a lefolyt évben 
is azt a 103 árvát, a kiknek hajlékot, békés lakozást 
nyújtott árvaházunk s a kik felől legfőbb gondunk volt, 
hogy egy is közülök el ne veszszen, mert úgy tekintettük 
őket, mint a kik sáfárkodásunkra bízattak s a kikért fele-
lősek vagyunk Isten és emberek előtt. 

Kegyes, jó lelkek alapítványai, hagyományai, aján-
dékai és rendes évi befizetései adták meg az anyagi esz-
közöket a magasabb, a szellemi célok munkáihatására. 
De miután folytonosan éreztük, hogy erőink még mindig 
nem elégségesek céljaink egészben való elérhetésére, arra 
igyekeztünk a lefolyt évben is, hogy" mind többeket nyer-
jünk meg a szeretet munkájának s fokozzuk a jótékony-
ság oltárán áldozók számát, hogy ekként fokozottabb 
mértékben elégíthessük ki az irányunkban mindinkább 
fokozódó igényeket, a melyeket a folyamodók valóban 
súlvosabbnál-súlyosabb esetei támasztanak és azokat a 
követelményeket, a melyeket nevelési szempontból részint 
a kor, részint mi magunk állítunk magunk elé egyenesen 
növendékeink szellemi érdekében. 

Egyletünket azon az alapon akarjuk tovább fejlesz-

teni, a melyen felépült s a melyen ma is áll. Azért lehe-
tőleg arra törekedtünk, hogy növendékeinknek minden 
irányban olyan nevelést adjunk, a mely által a hazának 
hasznos polgáraivá, egyházunknak pedig hű tagjaivá vál-
janak. 

E célból súlyt fektettünk első sorban növendékeink 
vallásos nevelésére Rendkívül sajnáljuk ugyan, hogy 
dr. Szabó Aladár ref. theol. akadémiai tanár úr. a ki az 
előző években intézetünkben az ú. n. vasárnapi iskolát 
vezette s mélyen vallásos kedélyével, evangeliumi szellemű 
tanításaival kiváló hatással volt növendékeinkre, ettől a 
tisztétől megvált; de azért az egyszer megkezdett és hasz-
nosnak bizonyult munka nem szakadt félbe, mert a mult 
évben ezt a vasárnapi iskolát két csoportra osztottan 
tartottuk fenn; a kisebbek csoportját Adorján Márton 
tanító, a nagyobbakat maga az igazgató vezette s őket 
e munkában Adorján Ferencz, ev. lelkész úr is szives 
volt támogatni, a miért neki e helyen is köszönetünket 
fejezzük ki. A vallásos szellem ápolására és fejlesztésére 
szolgáltak még intézetünkben a templombajárás, a házi 
istentiszteletek, a naponkénti áhitatosságok, bibliaolvasás, 
vallástanítás, confimatio, alkalmi ünnepélyek stb. 

Áttérve az év során előfordult mozzanatok ismer-
tetésére, első sorban meg kell emlékeznünk azon körül-
ményről, hogy árváink létszámát hárommal emeltük és 
most állandóan 102 árva van elhelyezve árvaházunkban. 

E 102 bennlakó árvának viseltük gondját és ko-
máromi két prot. egyháznak adott segélyen kívül 27 árvát 
részesítettünk pénzsegélyben. Két leánynövendékünk az 
országos kisdedóvó képzőintézet második évi tanfolyamát 
végzi s így még a folyó évben mint kész óvónők hagyják 
el intézetünket. Egy harmadik növendékünk az országos 
nőképző egyesület tanító-képző intézetébe vétetett fel in-
gyenes bejáró növendékül, egyesületünk védő asszonya, 
gróf Teleki Sándorné úrnő szives közbenjárására, a miért 
fogadja ő méltósága e helyütt is hálás köszönetünket. 

Slöjdiskoláink növendékeit — kiknek sorába havi 
3 frt tandíj fizetése mellett bejárókat is felvettünk, a tanév 
elején két csoportra osztottuk. A kezdőket Macher Géza, 
oki. kézügyességi tanító, a haladók csoportját Guttenberg 
Pál tanár vezette, a ki június 13-án nagyszámú és díszes 
közönség jelenlétében meglepő sikerrel tartott vizsgát nö-
vendékeivel. A kidolgozásul feladott munkát a gyermekek 
ügyesen és szabatosan hajtották végre. 

A slöjdiskolai oktatást látogatásával megtisztelte s 
intézetünket megtekintette a nemzetközi közegészségügyi 
és demográfiai kongresszus néhány tagja is, kik két órai 
itt időzésük után a látottak és tapasztaltak felett teljes 
megelégedésüket többszörösen kifejezték. 

Megtisztelték továbbá látogatásukkal intézetünket 
gróf Károlyi Tibor, gróf Teleki Géza és gróf Teleki Sándor 
urak. továbbá a tudományegyetem középiskolai közegész-
ségi tanfolyam orvoshallgatói és a budai tanítóegyesület. 

Az évzáró vizsgán árváink megfelelő előmenetelről 
tettek tanúságot s nőválasztmányunk jelenlétében igen 
szép sikerrel vizsgáztak vairóiskolánk növendékei is Petrik 
.lanka bejáró kézi munka-tanítónő vezetése mellett. 

Hogy leánynövendékeink a varrást és szabást minél 
alaposabban elsajátítsák és ruházatukat elkészíteni meg-
tanulhassák, valamint azon okból is, hogy 45 leánynöven-
dékünk mellett ne csak egy tanítónő legyen alkalmazva, 
elhatároztuk, hogy a kézimunka-tanítónő ezentúl ne mint 
óradíjas bejáró, hanem mint benlakó tanítónő alkalmaz-
tassák, a ki egyszersmind a gyermekek felügyeletében és 
nevelésük vezetésében is részt vegyen. Ez állásra Petrik 
Janka választatott meg. ki azt a tanév elején el is foglalta. 

Kiváló gondot fordítottunk árváink testi épségére. 



fejlesztésére, egészségük ápolására. Az élelmezés minősége 
és mennyiségére lelkiismeretesen ügyeltek nőválasztmá-
nyunknak a havi felügyelettel megbízott tagjai, valamint 
árvaházunk orvosa is. Jótékony hatást gyakorolt egész-
ségökre, hogy a lefolyt évben is Zebegényben töltötték 
árváink a nyarat; részben ennek köszönhetjük, hogy az 
egészségi állapot az egész éven át valóban kitűnő volt. 
E helyen szives elismeréssel adózunk intézetünk orvosa: 
dr. Szontagh Félix egyetemi m. tanár úrnak odaadó buz-
galmáért, valamint dr. Haberern Fái egyetemi m. tanár, 
sebész és dr. Kreguska Géza fülorvos uraknak, kik szük-
ség esetén a legnagyobb készséggel állottak rendelkezésére 
intézetünknek. Az árvák nyaralását nagyobb költségek 
nélkül lehetővé tette az, hogy a kereskedelemügyi minisz-
ter — mint a korábbi években — úgy a mult évben is 
szállítási kedvezményeket engedélyezett, és hogy a Macher 
és Rosner cég a málhaszállítást ötödízben is egészen in-
gyen teljesítették, a miért fogadják őszinte köszönetünket. 
Egy vidám napot köszönhetnek árváink Cséry Lajos úrnak, 
árvaházunk lelkes pártfogójának, ki őket szokásához híven 
ez évben is meghívta és fpuszta-szent-lőrinczi birtokán 
gazdagon megvendégelte. Árváink nemesszivü emberek 
jótékony adományaiból magában az intézetben is időnként 
külön uzsonnákat kaptak. így többek közt a női választ-
mány szívességéből akkor is. a midőn intézetünk igazgatója 
nőül vette Beck Klementina tanítónőt. 

Serák Károly igazgató úr szives engedelméből árváink 
az állatkertet ingyen látogatták, a mit köszönettel emlí-
tünk fel. 

A tanítótestület Brocskó Lajos igazgatóval a követ-
kező tagokból áll: Brocskó Lajosné szül. Beck Klementina 
vezeti a lányok nevelését és az I. és II. osztályt, Petrik 
Janka tanítja a fehérnemű- s ruhavarrást és szabást és ve-
zeti a kisebb leányok csoportját; Adorján Márton vezeti 
a kisebb fiúk csoportját és a III. és IV. osztályt, Macher 
Géza pedig az idősebb fiúk csoportját és az V. és VI. 
osztályt. Buzgó és eredményes működésükért mindannyian 
teljes elismerésünket érdemelték ki. A háztartást Máchik 
Gyuláné vezette teljes megelégedésünkre. 

Egyletünlc tagjai a mult év folyamában csökkentek 
és pedig a rendes tagok száma 13-mal, a rendkívülieké 
2-vel. Bármily nagy erőfeszítést teszünk is, tagjaink szá-
mát mégis csökkenni látjuk. Uj tagokat ugyan, dacára a 
jótékony intézetek folyton szaporodó számának, sikerül 
szerezni, de régi tagjaink között részint a halál, részint 
pedig más körülmények oly nagy pusztítást tesznek, hogy 
azokat új tagokkal pótolni nem vagyunk képesek. E te-
kintetben javulást csak attól várunk, ha egyletünk tagjai 
is felkarolják az ügyet és új tagokat szerezni szívesek 
lesznek. Ez okból kérjük az egylet valamennyi, de külö-
nösen vidéki tagjait, hogy igyekezzenek még több, buzgó 
hívet nyerni magasztos célunk elérésére, megjegyezvén 
tájékozásul, hogy alapszabályaink szerint rendes tagnak 
tekintetik az, ki egyszer s mindenkorra 120 frtot kész-
pénzben befizet, vagy legalább három évre évenkint 6 fo-
rintnak fizetésére kötelezi magát. A tagdíjak a protestáns 
országos árvaegylet pénztárának (Deák-tér 4. sz.) külden-
dők be. 

Egyletünk vagyona a kimutatás szerint 
1894. év végével volt . . . 330,850 frt 57 kr. 
1893. év végével volt . . . 327,642 » 20 » 

Tőkevagyonunk tehát 3.208 frt 37 kr. 
szaporodott. 

E vagyongyarapodás részint a mult évi kezelésnél 
mutatkozó 2808 frt 37 kr. megtakarításából, részint pedig 
ingatlanon fekvő adóságunk csökkenéséből állott elő 

Egyletünk rendes bevételei és kiadásai a következő-
leg alakultak: 

Bevételünk volt . . . . . . 24.799 frt 38 kr. 
Kiadásunk 21.991 » 1 > 

Maradt megtakarítás 2.808 frt 37 kr. 
A 21.991 frt 1 kr. kiadáshoz azonban még hozzá 

kell adnunk a künnlakó árvák segélyezésére a Wagner 
János alapból fordított 1462 frt 50 krt, mely összeg nem 
rendes bevételeinket terheli, hanem mindenkor a most 
említett alapból fedeztetik és annálfogva azon alap jöve-
delmeiből le is vonatott. E két tétel egyesítése által az 
árvákra fordított összes mult évi kiadásaink 23.453 frt 
51 krt tesznek 

Kimutatott bevételeink között 5170 frt 51 kr. ala-
pítvány és hagyomány is előfordulván, az alapítványokat 
ugyan mult évi kezelésünkben is sikerült megtartani, de 
ámbár ezt a hagyományokra nézve is óhajtottuk volna 
elérni, az teljes mértékben nem sikerült, mert több rend-
kívüli kiadásunk volt. Rendkívüli kiadásaink voltak: 1. a 
Brocskó Lajosnak és Beck Klementiának adott 600 frt 
nászajándék, 2. a slöjdhöz és a női kézimunka oktatás-
hoz több rendbeli szerszámok és gépek beszerzésére 1894-
ben kiadott 344 forint 19 kr., nem is számítva a rendes 
kiadásoknál évenként megújuló tanítók fizetését. 

Alapítványokat tettek: a belügyminiszter úr ő nagy-
méltósága a gróf Karácsonyi Guidó alkotott alapból tett 
4000 frtnak második 1000 frtos részletét tette folyóvá, a 
Ganz és társa cég 1000 frt jubiláris alapítványt tett. Eze-
ken kívül egyletünk pénztárába nagyobb összegű hagyo-
mányokban és adományokban befolyt: Névtelen báró Koch-
meister Frigyes úr útján 1072 forint, Pollák Istvánné 
Bodendorfer Henrietta 500 frt, a m. k. vallás- és közoktatási 
minisztériumtól a slöjd berendezésére számadástétel mellett 
400 frt, Drexler Béláné Gegus Malvin hagyománya 200 frt, 
dr. Takács Lajos hagyománya 200 forint, Nánássy Lajos 
hagyománya 243 frt 51 kr., Végh Arthur és neje Hajós 
Erzsébet adománya 200 frt, néhai Kraus Mayer hagyo-
mánya 100 frt, Böbm-Ringauf Melanie adománya 200 frt, 
Barkassy Béla, dr. König Mór, Gál Lőrinc adományai 
100—100 frt. Kéler Napoleon úr a Pique Dame alapít-
vány gyarapítására a mult évben ismét 400 forintot volt 
szives befizetni, miáltal a Pique Darne alapítvány 1894. év 
végével tőkében 2100 frtra emelkedett. 

Egyletünk pénztárába a következő évenként megújuló 
nagyobb adományok folytak be: Budapest székes-főváros-
tól 100 frt, a pesti hazai első tak. pénztártól 300 frt, a 
magy. ált. biztosító-társulattól 100 frt, a Röck Szilárd-
alapból 100 frt, az egyesült budapesti takarékpénztártól 
50 frt, a magyar orsz. központi takarékpénztártól 50 frt, 
Beliczay Béla úrtól a tőkére 50 frt, a fűszerkereskedők 
egyletétől 50 frt, a prot. egyházi és iskolai lapok útján 
540 frt 27 kr. és a karácsonyi gyűjtések útján 2111 frt 
83 kr. A női választmány által eszközölt karácsonyi gyűj-
tés — nem számítva a jelentékeny mértékben befolyt ter-
mészetbeni adományokat — 2168 frt 83 krt eredményezett, 
vagyis az 1893. évi 1855 frt 19 krral szemben 313.64 frt-
többet. A mult évi protestáns bál fényesen sikerült és az 
anyagi eredmények is minden várakozásunkat felülmúlták, 
a mennyiben e bál 2427 frt 22 kr. tiszta jövedelmet ho-
zott, szemben az 1893. évi 684 frt 24 krral. 

Sokan mondják, hogy terjeszkedésünk nem meg felt lö 
és vagyonúnkkal nem arányban álló. Ezeknek legyen 
szabad visszapillantást vetni a tíz év előtti állapotra. — 
1884-ben árváink létszáma 79,1.894-ben 103 volt; 1884-ben 
árvaházunkon kívül senki sem segélyeztetett. most segé-
lyezünk és kilépett árváink közül nevelünk 27-et. 1884-ben 



összes kiadásunk volt 13,390 frt 17 kr , 1894-ben a se-
gélyezéseken kívül 21,9fJl frt 1 kr., ezen a címen tehát 
tíz év alatt kiadásaink szaporodtak 8600 frt 84 krral, 
mihez ha az 1894-ben segélyekre kiadott 1462 frt 50 krt 
hozzáadjuk, kiadásaink tíz év alatt 10,063 frt 34 krral 
emelkedtek, a mi egylelünk folytonos terjeszkedésének 
legélénkebb tanújele. 1884-ben egy árva került 169 frtba, 
1894-ben 213 frt 50 krba. vagyis 44 frt 50 krral többe, 
mint 1884-ben, a mi egyrészt az élelmiszerek drágaságá-
nak, de másrészt a jobb élelmezésnek, jobb nevelésnek, 
a nevelő személyzet tetemes szaporításának és ezek fize-
tésemelésének tulajdonítható. 

Hogy milyen arányban emelkedtek költségeink az 
egyes kiadási tételeknél, annak tanulságára szolgáljon a 
következő összeállítás: 

188 { 1894. 
Az árvaházi személyzet költsége volt . 1520 3847 
Vegyes költségek 712 1535 
Élelmezés 6189 8483 
Ruházat 2031 2894 
Fűtés 300 409 
Iskolai kiadás 156 705 
Tisztaság, egészség 966 1283 
Épületfentartás 578 1240 

Egyletünk fennállását es I elvirágzását jótékony em-
berbarátok nagylelkű adományainak köszönhetjük. Néhai 
Zámory Kálmán úr 50 ezer frtos alapítványa még nem 
került kifizetés alá. mivel végrendeletét a boldogult ro-
konainak egy része által perrel támadta meg. 

Folyó évi költségelőirányzatunk jelentésünk külön 
mellékletét képezi, melynek jóváhagyását kérjük. E szerint 

bevételeink . " ' 23,070 frtot 
kiadásaink 23,220 frtot 
tennének és így 150 frt 

hiány mutatkozik. 
Jövedelmeink fokozása céljából elhatároztuk, hogy 

a néhai dr. Wagner János alapítványhoz tartozó Hunyady-
tér 11. sz. alatti ház telkének üresen álló hátulsó részét 
kiépítjük, mi által jelenleg üresen álló ezen telkünk is 
jövedelmezővé válna és az épületbe fektetendő tőke egy-
letünk részére a mai elhelyezésnél magasabb kamatozást 
biztosítana. Az építkezés mintegy 35.000 frt tőkét igé-
nyelne, a melyet a Wagner János alapot képező érték-
papírok megfelelő mennyiségének eladása által fedeznénk. 

Árvaházunk megváltása iránt I3udapest székes-főváros 
tanácsával tárgyalásokat folytatunk, a mely azonban mindez 
ideig eredményre nem vezetett, reményünk van azonban, 
hogy előbb-utóbb eredményre fog vezetni. Ennek folytán 
mindinkább a megvalósulás stádiumába megy tehát át 
egy új árvaház építésének kérdése. Feltartóztathatlanul 
utal bennünket erre azon körülmény, hogy árváink sza-
porodó létszámának befogadására jelenlegi árvaházunk 
nem elég nagy. Erre való tekintettel a Városmajorban 
fekvő s a budai 358. sz. tjkvben 7040. hrsz. a. felvett, 
4 '753 /1 0 • ö l kiterjedésű telket Varásdy Lipót és nejétől 
29,500 frton, az ezzel szomszédos, de előnyösebb fekvésű 
s 13257/,o Döl kiterjedésű telket Dölenkénti 13 frton, 
vagyis 17,234 frt 10 krért Dubraviczky Elektől megvettük 
s most arra kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a hozzá-
járulásától feltételezetten kötött adásvételi szerződéseket 
jóváhagyni méltóztassék. 

Mindezek után azzal a buzgó fohászszal fordulunk 
a Mindenhatóhoz: tartsa meg könyörülő szeretetében ezen-
túl is kisded nyáját, a mi árváinkat; nyissa meg részükre 
az emberi jótékonyság forrásait, nekünk pedig adjon erőt 
fáradozásainkhoz, segítsen meg ezentúl is törekvéseinkben 
s áldja meg munkálkodásunkat. 

B E L F Ö L D . 

A debreceni diák-kongresszus. 
A magyar diákszövetség f. hó 14., 15. és 16. napjain 

tartotta meg Debrecenben ez évi országos kongresszusát. 
Debrecen ez alkalommal is fényesen igazolta vendégsze-
retetének országos hirét a haza minden részéből össze-
sereglett főiskolai kiküldöttekkel szemben. 

Az első küldöttség, a kolozsvári egyetemé, 12-én 
délután érkezett s megérkezése után a honvédemlékhez, 
majd a Csokonai szoborhoz vonult. Az elsőnél Kolozsváry 
Bálint, az utóbbinál Krenner Miklós tartott szép beszédet, 
megkoszorúzván a két emléket, a kolozsvári egyetemi 
ifjúság nevében. A küldöttek nagy része 13-án d. u. ér-
kezett meg. Este 7 órakor előértekezlet volt, mely után 
ismerkedési estélyre gyűltek össze a kongresszus tagjai. 

Másnap, 14-én d e. 3/29 órakor kezdődött a kon-
gresszus, ünnepélyes istentisztelettel a főiskolai oratórium-
ban. A főiskolai énekkar szép éneke után dr. Erdős József 
theol. tanár mondott gyönyörű imát, áldást kérve a kon-
gresszus tanácskozásaira. A megható ima után, az imaterem 
közkarzatát teljesen elfoglaló vegyeskar énekelte orgona-
kiséret mellett a XLVI. zsoltárt. (Az Isten a mi remény-
ségünk.) Hallva a szép zsoltárt, melyet a hatalmas énekkar 
ritka szabatossággal adott elő, csak fokozódott a buzgó-
ság, melyet a magasan szárnyaló ima lelkünkben fel-
ébresztett. 

Az oratóriumból a díszterembe vonultak át a kon-
gresszus tagjai, a hol kezdetét vette a kongresszus első 
gyűlése. A gyűlésen megjelentek a város notabilitásai kö-
zül : Kiss Áron püspök. Simonffy Imre kir. tan. polgár-
mester, Puky Gyula királyi tábl. elnök, dr. Öreg János 
rektor-professzor, Tóth Sámuel, Balogh Ferenc, dr. Erdős 
József, Csiky Lajos stb. tanárok. A budapesti egyetemi 
kör kiküldöttei Martos Ferenccel élükön 15 taggal; a 
kórházegylet részéről: Bottlik József; továbbá a budapesti 
műegyetem, a budapesti ref. theol. akadémia, a kolozsvári 
egyetemi kör, a magyar-óvári gazdasági akadémia, a 
nagy-enyedi ref. theol. akadémia, a debreceni ref. theol. 
akadémia, eperjesi ág. ev. theol. akadémia, az eperjesi, 
kecskeméti, nagyváradi, sárospataki, m.-szigeti és debreceni 
jogakadémiák, a selmeci erdészeti és bányászati akadémia 
stb. küldöttségei. 

A gyűlés a kongresszus üdvözlésével kezdődött. 
Simonffy Imre, a kongresszus egyik védnöke Debrecen 
város részéről, dr. Öreg János, a kongresszus másik véd-
nöke a főiskola részéről üdvözölték szép szavakban a 
kongresszust. 

Martos Ferenc elnöki megnyitója után megkezdődött 
a tanácskozás. Első tárgy: az 1896. évi nemzetközi diák-
kongresszus ügye volt, melyet általánosságban Niamessny 
Mihály, a központ megbízottja ismertetett. A tárgyhoz 
Krenner Miklós, a kolozsvári küldöttség megbízottja szólt, 
nagyszabású beszédben mutatván rá amaz akadályokra, 
melyek egy nemzetközi diákkongresszus teljes sikerét két-
ségessé teszik; s ezáltal a külföldi egyetemek ifjúságának 
a magyar ifjúságról rosszakaratú információk alapján alko-
tott téves nézetei nemhogy megcáfoltatnának, hanem meg-
erősítést nyernének. Indítványozza tehát, hogy a nemzetközi 
diákkongresszus kérdése vétessék le a napirendről. A kon-
gresszus azonban tekintve, hogy már a mult évben Kolozs-
váron elfogadta elvben a nemzetközi diákkongresszust, s 
hogy e részben már a külföldi egyetemek meghívásban is 
részesültek: a kongresszus megtartását határozta el. A rész-



letes tárgyalás alkalmával az előadók előterjesztései vita 
nélkül helyben hagyattak. Majd az idő előrehaladván, a 
részletes tárgyalás folytatása következő gyűlésre halasztatott. 

A gyűlés után díszebéd volt, melyen megjelentek a 
város notabilitásai s melyen számos felköszöntőt mon-
dottak. 

A díszebéd végeztével a város nevezetességeinek a 
bemutatása következett. Délután 6 órakor Guttemberg Pál 
kézügyességi tanár tartott felolvasást a Csokonai-kör fel-
kérése folytán a városház dísztermében. Felolvasásának 
tárgya az úgynevezett »university etension* volt. A fel-
olvasó a tudományoknak a népközött való terjesztésére 
azt ajánlja, hogy a ref. theol. akadémiákon szokásos legá-
ciókat az egyetem többi fakultásaira is ki kellene ter-
jeszteni és valamint a ref. theologusok ezúton a vallás 
szent igazságait, úgy hirdetnék a többi fakultások követei 
is, az illető tudománynak vívmányait, hogy ez által a nép 
a tudományos ismeretben is gyarapodván, az újabbkori 
veszedelmes áramlatok terjesztése megakadályoztatnék. A 
nagy érdekű felolvasás után a kongresszus első napját a 
nagy erdőn rendezett majális fejezte be. 

Második nap délelőtt a kollégium nagyhírű könyv-
tárát tekintette meg az ifjúság. Délben 12 órakor matinéé 
volt, melyen az ifjúságon kívül részt vett a város elő-
kelősége is teljes számban. 

Délután három órakor kezdődött a kongresszus 11-ik 
ülése, melyen első sorban az üdvözlő táviratokat jelentette 
be az elnök, ú. m. Wlassics Gyula kultuszminiszterét, 
mely válasz volt a diákkongresszus üdvözlő sürgönyére, 
továbbá a pozsonyi jogakadémia és a kolozsvári unitá-
rius theol. üdvözlő táviratait. Ezután megkezdődött a rész-
letes tárgyalás folytatása, melynek során az előadói hatá-
rozati javaslatokat nagy részt vita nélkül elfogadták. Az 
egyetemi lapok ügyét, melyet Horváth Lipót annak szer-
kesztője adott elő, szintén vita nélkül elfogadták, úgyszin-
tén a testületi jogok megszerzésére s a deák consulatus 
ügyre vonatkozó előadói határozati javaslatot is. Majd 
az idő előrehaladván, a többi tárgyak a következő napra 
halasztattak. 

Este társas vacsora volt a nagyerdei vigadóban, hol 
a főiskola részéről Csiky Lajos theol. dékán jelent meg. 

Másnap. 16-án reggel öt órakor külön vonaton a 
Hortobágyra indultak a kongresszus tagjai, hova a főiskola 
részéről ugyancsak Csiky Lajos theol. dékán kisérte az 
ifjúságot. Itt a vasúti állomásnál Király Gyula városi ta-
nácsos üdvözölte a kongresszus tagjait, mire Martos Ferenc 
válaszolt. Majd villásreggeli után megkezdődött a Horto-
bágy bemutatása: ménesek, gulyák stb. megtekintése. 
Délben magyar ebéd a hires hortobágyi kőhíd alatt. Dél-
után négy órakor külön vonaton indult az ifjúság vissza 
Debrecenbe, hol hét órakor folytatta a kongresszus a még 
hátralevő ügyek tárgyalását. A napirend előtt bemutatta 
elnök dr. Kovács Ödön halálhírét hozó táviratot, mely az 
egész kongresszusra nézve lesujtólag hatott. Elfogadták a 
25. §. módosítása iránti kérvénynek a képviselőházhoz 
való benyújtását. Majd az egyetemi élet kiterjesztésének 
ügye kerülvén tárgyalás alá, ennek kapcsán elfogadta a 
kongresszus Krenner Miklós indítványát, mely szerint intéz-
tessék kérvény a központi bizottság által a tandíjak eltör-
lése irányában. 

A mensa akademikákról szóló jelentés tudomásul 
vétetett, a szavazati számarányok megállapítása pedig — 
tekintettel a testületi jogok iránti kérvényezésre — a jövő 
kongresszusra halasztatott. 

A jövő évi rendes kongresszus Kecskeméten fog 
megtartatni, mely alkalommal a kongresszus tagjai Puszta-

szerre is kirándulnak, hogy az ott gyűjtés által emelendő 
emlékoszlop leleplezési ünnepélyen jelen legyenek. 

Majd az indítványok letárgyalása után Dóczi Emil 
a debreceni szakosztály elnöke mondott köszönetet a ta-
goknak megjelenésükért, viszont Martos Ferenc elnök a 
debrecenieknek a szives fogadtatásért. Ezeknek megtörténte 
után a debreceni diákkongresszus véget ért. 

Köszönet Debrecen városának, köszönet a debreceni 
főiskola ifjúságának azon kitüntető és ritka vendégszere-
tetért. melylyel feledhetetlenné tették a kongresszus tag-
jainak az ott töltött napokat. 

Sz. J. 

KÜLFÖLD. 
A brit és külföldi bibliaterjesztő-társaság. 

(A 90-ik évi jelentés alapján.) 

III. 
Utoljára hagytuk az osztrák-magyar agenciát, hogy 

mintegy kiemelve a többi közül, közelebbről tekinthessük 
az ebben végzett munkát, s a jelentés által felmutatott 
tükörben a míg egyrészről szép vonásainkban gyönyör-
ködhetünk, meglássuk a még nagy számmal mutatkozó 
fogyatkozásokat is. Nem árt ebbe a tükörbe, legalább 
évenként egyszer beletekintenünk; csak azután .Jakab 
apostol szerint ahhoz az emberhez ne lennénk hasonla-
tosak, a ki megtekinti az ő természet szerint való ábrá-
zatát a tükörben és miután megtekintette, elment és azon-
nal ejfelejtkezett róla, hogy minemű vala. 

Az osztrák-magyar agencia külsőképen igen válto-
zatos képet nyújt. Különböző nemzetiségű s nyelvű népek 
vannak benne összeverődve, melyek, mint a kaleidoskop 
képek váltakoznak előttünk, a mint a jelentés lapjain végig 
tekintünk. Magyarok, németek, szlávok, románok hullám-
zanak itt fel s alá, s mindeneknek szivén, mint egy orvos-
nak, ott nyugosznak a társaságnak minden kis mozdulást 
észrevevő ujjai, kémlelve annak a szívnek a dobogását, 
vájjon gyengül-e a halálnak fojtogató kezei alatt, vagy a 
visszatérő életerőnek lüktetése érzik-e abban. 

S hála legyen az Istennek, a szivek dobogása évről-
évre erősödik; az élet kezd lassanként visszatérni a régóta 
szélütött tagokba s a mint e tagok egy-egy kis mozdulást 
tesznek itt vagy amott, mintegy új tenyészet támad a 
multak romjain. 

A mult sötét képei nem tűntek ugyan el s a tár-
sadalmi nyomor mellett ott szerepelnek, mint a haladás 
átkos ellenségei: a közöny s a hitetlenség is; de az evan-
géliumi életnek tavaszi szellője már lengedezni kezd s új 
rügyeket fakaszt a vallásos s egyházi életnek már-már 
kiszáradásnak indult ágain. Az egyházak érzik, hogy meg 
kell mozdulniok, ha élni akarnak, mert a mozdulatlan 
tespedés a halál előfutára. Itt is, ott is mozgalom és tevé-
kenység indul meg, hogy életet vigyenek az evangelium 
ereje által a holt formákba s kivigyék isten igéjének hatal-
mát a templomokon kívül is, ki a mindennapi életbe, a 
családokba, humanistikus intézményekbe, hogy ez isteni 
erő által, mint kovász által hozzanak létre új s tökélete-
sebb életet magában a társadalomban is. Az Isten igéjé-
nek szeretete lassanként kezdi hatalmába keríteni a sziveket 
s a befogadott nemes magvak már feszegetik a lelkek 
nehéz kérgét, hogy áttörve s Istennek segedelme által fel-
növekedve, gazdag gyümölcsöket hozhassanak a nemzetek 
boldogságára. 

Alig pár, legnagyobb részben katholikus tartomány 



kivételével, az egész osztrák magyar agencia előhaladást, 
a megindult keresztyéni életnek mind erőteljesebb nyilvá-
nulásait mutatja fel, s ha az agencia egyik-másik részében 
kevesebb volt is a forgalom az előző événél, más részek-
ben azonban örvendetesen emelkedett s az átlagos ered-
mény alig valami kicsinynyel marad alól, mint volt 1893-ban. 
A hátramaradt részek : Galicia, az Adriai-tenger melléke, 
Orosz-Lengyelország, hol a forgalom csökkenésében igen 
szomori'i szerepet játszanak Róma papjai, kik minden 
tőlük kitelhető módon akadályozzák a társaságot nemes 
munkájában. S mint a jelentés szomorúan konstatálja, a 
papi fanatizálás nem hogy alább hagyna, de évről-évre 
fokozódik s Róma e sötét lelkű szolgái meg nem szűnnek 
az evangelium világának elfojtogatásában. 

Az előrehaladok közt szerepel Ausztria, Csehország, 
Bosznia és Hercegovina, Románia s mindenek felett sze-
retett hazánk: Magyarország, a mely utóbbiról, mintegy 
önmagának hízelegve ezt mondja a jelentés: »Magyar-
országot a mi »kedves földünk«-nek neveztük s nem is 
ok nélkül«. 

Az egész agenciában 50 kolportör volt alkalmazás-
ban s az évi forgalom 156,'208 példányt mutat föl, a 
melyből Magyarországon és Szlavóniában 65,415, Cseh-
országra 24,110, Alsó- és Felső-Ausztriára: Bécsre 15,573, 
Orosz-Lengyelországra 13,080, Galíciára 12,659 és Romá-
niára 11,198 példány esik. 

Nyelvi tekintetben szintén érdekes a forgalom. Magyar 
nyelvű biblia eladatott több mint 35,000 példány s csak-
nem ugyanannyi német nyelven; cseh mintegy 28.000, 
román mintegy 12,000, zsidó 11.000, szerb 7000, lengyel 
6600. orosz és horvát 4—4000 példány s kisebb-nagyobb 
számú példányok ezeken kívül még vagy 15-féle nyelven. 

S ezek után tekintsük saját hazánkat. 
»Magyarország — mondja a jelentés — sok tekin-

tetben igen érdekes a bibliaterjesztő-társaságra nézve s 
az elért eredmény igen bátorító*. Bár külső, kedvezőtlen 
körülmények merültek fel az ország több részében, jár-
ványok, szegénység s természeti csapások: a forgalom 
mégsem csökkent, sőt oly magasságra emelkedett, a mint 
még eddig sohasem. Míg 1893-ban a tulajdonképeni Ma-
gyarországon az eladott példányok száma 57,928 volt, e 
szám 1894-ben 59.609-re emelkedett. S ez az évről-évre 
emelkedés örvendetes jele annak, hogy az evangelium 
ereje kezd élni és hatni mi bennünk is. 

Hazánkra vonatkozólag a Jelentés nyomatékosan ki-
emeli, hogy az egyházpolitikai reformok minden téren 
erős pápista reakciót támasztottak, a mi sok társadalmi 
és politikai bajt idéz elő; de azt is hangsúlyozza, hogy 
ezek a reakcionárius törekvések teljességgel nem akadá-
lyozzák az evangeliumi keresztyén munka előhaladását, 
sőt az ezek által támasztott ellenmozgalmak örvendetesen 
eszméitető, ébresztő hatással látszanak lenni a protestáns 
egyházakra is. A Jelentés a dolog természeténél fogva 
ezeket a hatásokat bővebben nem részletezi, s csak annyit 
jegyez meg. hogy immár Magyarországban is különféle kísér-
letek tétetnek a vallás-erkölcsi és egyházi élet evangeliumi 
megújítására s hogy az egészségesebb keresztyén élet és 
tevékenység évről-évre fokozódik; de hozzáteszi azt is, 
hogy ez a társadalmi úton való hitébresztés és hiterős-
bítés, fájdalom, még aránylag szűk körben mozog és csak 
szórványosnak mondható. S ez ébredés örvendetes jeleiül 
fölemlíti a vasárnapi iskolákat, a vallásos felolvasásokat, 
a keresztyén egyesületek szervezését, a vallásos iratok 
terjesztését s több ilyen belmissziói és egyháztársadalmi 
galmat. 

A Jelentés, mikor a lendülni kezdő belmissziót ha-
zánkban is a szentírás szeretetével és terjesztésével hozza 

szerves kapcsolatba, újabb példával erősíti s fontos tanul-
ságként kiérezteti azt a régi tapasztalatot, hogy Isten igéje 
csak áldást terjeszt és életet újít. A bibliával helyesen 
foglalkozó lélek előtt az a magasabb, az a tökéletesebb 
lélek és élet nyilatkozik meg nagy erővel, melyből a ki 
bittel táplálkozik, maga is romolhatatlan lelket, életet és 
erőt merít e világ kísértetei ellen. Csak ezzel a lélekkel 
és erővel felfegyverkezve vívhatjuk meg sikeresen a ránk 
váró nehéz harcot, mind a fanatikus vakhit, mind a sor-
vasztó hitközöny, mind az egyházbontó szektaság ellen. 
Ezért a nt. szerkesztőség engedelmével mi egy kissé mar-
kírozni kívánjuk a Társaság Jelentése által csak általános-
ságban odavetett vonásokat, s egy következő cikkben 
mintegy kiszínezését a Jelentésben vázolt képnek, néhány 
részletesebb és színesebb vonást akarunk felmutatni a 
hazánkban megindult belmissziói és egyháztársadalmi moz-
galmakról.* 

Hamar István. 

I R O D A L O M . 

** A P r o t e s t á n s Szemle 5-ik füzetének a tartalma: 
I. Értekezések és tanulmányok: 1. A magyar protestáns 
egyházak vagyonjogi viszonyai az 1790/91. XXVI. t.-c.-ig. 
Pokoly József. 2. A chicagói vallás-kongresszus. B. L. 
3. A halhatatlansági eszme története. Paulik János. II. 
Irodalmi szemle: a) Hazai irodalom, b) Külföldi irodalom. 
III. Társasági ügyek: 1. Az 1895. áprilisi 4-iki választ-
mányi gyűlés jegyzőkönyve. 2. Az 1895. április 5-iki köz-
gyűlés jegyzőkönyve. 3. Pénztári kimutatás és költségvetés. 

** A H a j n a l című belmissziói folyóirat Szabó Aladár 
szerkesztésében következő tartalommal jelent meg. A fő-
dolog (hogy mindenki égjen, forrjon, tegyen a Krisztusért). 
Szabó Aladártól. Az üdv hadseregének socialis munkája. 
Kovács Lászlótól. Mutatvány Drummond művéből. Prédi-
káció - vázlatok. Csizmadia Lajostól. Speculum veritatis. 
Apróságok. Missziói mozgalmak. Irodalom. Biblia-olvasó 
kalauz. 

** »Svájc á rvaháza i« . Irta Brocskó Lajos, a buda-
pesti protestáns orsz. árvaház igazgatója. 1895 A debreceni 
»Csokonai« nyomda és kiadó r. t. nyomása. Ára egy korona. 
Jövedelme a prot. orsz. árvaház javára fordíttatik. Kapható 
a szerzőnél (Budapesten, VII. ker., Szegényháztér 1. sz.) 
—• Az első magyar munka, a mely rendszeresen foglal-
kozik az árvák nevelésével. A munka két részből áll. Az 
első ismerteti a svájci árvaházakat, a második pedig tár-
gyalja az árvaházi nevelést, ajánlván egy új árvaházi 
nevelési rendszert is: a csoportrendszert. A tanulságos 
munkára még visszatérünk. Addig is azonban felhívjuk rá 
mind a belmisszió ügyének, mind közelebbről a mi buda-
pesti árvaházunk barátainak a pártoló figyelmét. 

** Rabbi J e s u a . Historisches Trauerspiel von Ottó 
Krause. 1895. Budapest-Lipcse, Kókai Lajos kiadása, szerző 
tulajdona. 205 lap, ára ? . . — Érdekes, de elhibázott kí-
sérlet, mint minden eddigi társa, mely szomorújáték alak-
jában próbálta feldolgozni Jézus Krisztus életét. A tragédia 
főalakja az »ember« Jézus, kit Krause nagy idealistának, 

* Örömmel veszszük mi is, s bizonyára olvasóink is. Szerk. 
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helyesebben: nagy álmadozónak fest. »Rabbi Jesua*-t új 
tudománya, melyet India és Egyptom bölcseitől vesz s mely 
a szeretet erejével az elnyomott néposztályt akarja fel-
szabadítani a politikai és lelki zsarnokság alól, ellentétbe 
sodorja az uralkodó hatalmasokkal: a farizeusokkal s a 
római hatalom képviselőivel. Ez a tragédia tárgyi tragi-
kuma. Jézus rajongó lelkes szép egyénisége, szeretetre gyújtja 
maga iránt a csodaszép bukott nőt, Mária Magdolnát, kit 
Júdás Iskariotes is őrületes érzéki szerelmével ostromol s egy 
ideig bír is, de kit a csudarabbi iránti nemes szeretete meg-
tisztít, megnemesít s a Judással való szakításra bír. Júdás, 
ez a nagy tehetségű s nagy ambitiójú bukott demagóg és 
csalódott szerelmes, féltékenységből s nem pénzvágyból 
lesz Jézus árulója. A szomorújáték, a mint már az eddi-
giekből is látható, úgy a jellemek festésében, mint a cselek-
vény szövésében s az egész darab koncepciójában, teljes-
séggel nem a valláserkölcsi építés magasztos céljának s 
nem is a történeti igazságnak áll a szolgálatában, a mi 
széptanilag még nem is olyan nagy baj. Nagyobb baj, 
igazi nagy baj ebben a szomorújátékban az, hogy az alakok 
lélektanilag is el vannak hibázva. »Rabbi Jesua* oly álma-
dozó, érzelgős, beteges egyéniség, kinek beszédeiből és 
tetteiből teljességgel nem érzik ki az a csudálatos erő 
és hódító fenség, melyeket a szerző neki tulajdonít. Az 
istenileg nagy s minden esetre természetfeletti hatások-
nak nincs elég alapjok és magyarázatjok a nagyon is 
emberi, szinte hétköznapi »Rabbi Jesua« egyéniségében, 
ki semmi más, mint a Renan nagy ábrándozója. Sokkal 
jobban van festve az intrikus főalak, a Júdás jelleme, kinek 
demagógiája mesterileg van feltüntetve; de ez sem eredeti, 
mert a féltékenységből áruló Júdás már ismert alak a 
Varadi Antal »Iskariotes«-éből. Mária Magdolnában szin-
tén van néhány szép költői vonás s a megtisztító szere-
lem hatása szinte hihetetlen nagyszerű; de e merészen 
ideális vonás merev ellentétben áll jellemének további 
érzékiségével, melyet Krause nyers naturalizmussal fest. 
A munkának költői stvlusát, színdús festéseit, erőteljes 
magvas dikcióját, megkapó jeleneteit azonban nagy dicsé-
rettel kell kiemelnünk. A könyv eme tulajdonságai hatá-
rozott költői és írói tehetségre vallanak. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
megjelent a 32-ik füzet, gazdag tartalommal és sok díszes 
illusztrációval. Az első cikkben a vállalat főszerkesztője: 
Beöthy Zsolt folytatja Arany Jánosról írt tanulmányát, 
mely egyfelől a nagy költő egyéniségének és költészetének 
mélyreható boncolása, találó jellemzése, másfelől a dolgozat 
szerkezete s nyelve tekintetében egyike a szerző legkitű-
nőbb essayinek. A füzet 2-ik cikkében Rákosi Jenő a 
40-es évek drámairodalmáról, ezúttal részletesen Szigligeti-
ről, Czakóról és Teleki Lászlóról ír, azzal az eredeti fel-
fogással, szellemes előadással, mely Rákosi minden dol-
gozatát jellemzi. A három íves vaskos füzetben nem keve-
sebb mint 21 illusztráció van: három külön mellékletül, 
a többi a szövegben. Külön mellékletek: a nemzeti szín-
ház első előadásának színlapja (színnyomatban), továbbá 
Kemény Zsigmondnak és Petőfinek kézirataiból hasonmások, 
A nagyfontosságú vállalatban nemcsak a tartalom gazdag-
ságát, hanem a szerkesztők Ízlését s a kiadó-társulat áldo-
zatkészségét is dicsérettel kell kiemelnünk. A vállalat 
nemsokára be lesz fejezve. Kapható minden hazai könyv-
kereskedésben füzetenkint 40 krért. 

** »A magyar nemzet története« című tiz kötetes 
nagy munkának (millenniumi kiadás) 24. és 25. füzete az 
Athenaeum kiadásában most hagyta el a sajtót. Ezekben 
a füzetekben, melyeknek tartalmát dr. Marczali Henrik 
írta, a második kötet első könyve (»Küzdelem a nemzeti 
függetlenségért*) befejezést nyer, az első magyar királyok 

alatti trónviszályok, Salamon király és a többi királyi 
hercegek, az ország kiterjesztése, Salamon bukása és első 
Géza király uralkodása, az ország akkori belső állapota 
történetének ismertetésével és megkezdődik a második 
könyv, melynek főcíme: »Szent László és Könyves Kál-
mán kora*, melynek első fejezete »László királyságával* 
foglalkozik. 24-ik füzethez Székely Bertalannak »László 
király Horvátország meghódítása végett átkel a Dráván* 
című nagyszabású falfestményének színes hasonmása van 
csatolva, mely a pécsi székesegyház Imre herceg kápol-
nájának falán levő eredeti után készült. A 25-ik füzethez 
csatolt gyönyörű fénynyomatú műmelléklet meg a pécsi 
székesegyház belsejét tünteti fel, a hol tudvalevőleg Sala-
mon király megkoronáztatott. Erre a korszakra vonatko-
zólag közölve vannak Thuróci krónikájának ősrégi képei, 
valamint több szép tájkép ezen korszakban szereplő tör-
téneti helyekről. így Dörre Tivadar eredeti rajza után »A 
tihanyi apátság, a régi remete lakásul szolgáló barlanggal*; 
Kimnach Lászlótól »Szegzárd látképe*, Demjén Zoltántól 
>Dömös«; «Mogyoród*; Székely Aladártól »A meszesi 
kapu*; »A kerlési halom* »A Sajó völgye* mind meg-
annyi történelmi helyek tájképei. Egyes füzet ára 30 kr. 
Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 forint 60 kr., félévre 
(24 füzet) 7 frt 24 kr. Kapható minden hazai könyv-
kereskedésben. 

E G Y H Á Z . 

A budapesti Bethesda diakonissza-intézet és kórház 
29-ik évi Jelentése újabb bizonyítéka ez országos hirü 
belmissziói intézet áldásos működésének. A jeruzsálemi 
Bethesda hires tó volt, melynek gyógyító vizétől sok sín-
lődő beteg várt és nyert gyógyulást. Ilyen gyógyító-intézet 
a mi budapesti Bethesdánk is, melyben a fölvett betegnek 
szeretetteljes kezek nyújtanak segedelmet s hívő lelkek 
mutatnak rá a lelkek nagy orvosára, a Jézus Krisztusra. 
A Bethesdában diakonisszák a betegápolók, ezek az ön-
feláldozó. nagybuzgalmú tanítványai a Jézusnak. A Be-
thesda kötelékében most 14 testvér van és pedig hat 
diakonissza és nyolc próba-testvér; a diakonissza-növen-
dékek száma három. Mindannyian beteg-ápolással foglal-
koznak, kettő kivételével, a kik Budapesten és Lőcsén a 
gyülekezet lelki gondozásánál vannak alkalmazva. A d a-
konisszák részére mult évben Szobbon »Salem* elnevezés 
alatt szép üdülő házat nyitott az áldozatkész gyülekezet. 
A mult évben 996 beteget, köztük 57 ingyenest ápoltak, 
az ápolási költség napi átlaga 93'46 kr. volt. A betegek 
lelki gondozására a Bethesdában minden héten isteni tisz-
teletek, bibliamagyarázatok és vasárnapi iskolák tartat-
nak, melyekből hitébresztő és hitszilárdító erő árad a lel-
kekre. A Bethesdában különböző címeken szabad-ágyak 
(egy szabad-ágy 3000 frt) vannak részint szervezve, részint 
szervezés alatt, melyek által évről-évre több szegény ember 
ismeri meg közvetlen tapasztalatból, hogy mit művelhet 
a keresztyén felebaráti szeretet. A megyei szabad-ágyak 
közül a szabolcsmegyei már teljesen ki van fizetve gróf 
Károlyi Tiborné, a tolnamegyei a kiegészülés félé közeleg 
Szilassy Aladárné úrnők bőkezűségéből. Sajnos, hogy a 
lelkészek szabad ágyára mindez ideig még csak 337 frt 



42 kr. gyűlt össze, a mi azt mulatja, hogy lelkészeink 
e fontos ügyre még nem fordítottak olyan gondot, a minőt 
megérdemelne. Ila a lelkészek szabadágya 3000 frtra ki-
egészíttetnék, akkor lehetővé volna téve, hogy akármelyik 
beteg lelkésztársunk ingyenes gyógykezelést és ellátást 
nyerne a Bethesdában. A budapesti ref. anyaegyház erre a 
célra mult évben 100 frtot. adott. Lapunk szerkesztője 
a lelkészek szabadágyára ezennel gyűjtést kezd 10 frttal 
és az adományok közvetítésére készséggel vállalkozik. 

Felhívás belmissziói munkásságra Nagyon ér-
dekes, s azt hiszszük messze jövőre kiható felolvasást 
tartott Csiky Lajos, debreceni ev. ref. theol. tanár folyó 
hó 5-én az ottani hittanszaki önképzőkör gyűlésén. E fel-
olvasással nyitotta meg a kör második századnegvedi 
munkálkodását s életét. Ez alkalommal megjelentek a gyű-
lésen Balogh Ferenc, dr. Erdős József, Sass Béla, 
S. Szabó József és Marton Sándor főiskolai tanárok; 
a hittanhallgatók teljes számmal. Csiky összehasonlítván 
a 25 év előtti kort, annak törekvéseit s vallástudományi 
mozgalmait a maival, az akkori éles hittani vitákat a 
prot. egyház kebelében most uralkodó szélcsenddel, de 
felemlítve a kívülről fenyegető veszélyeket, lelkes szavak-
kal mutatott a theologusoknak új irányt a belmisszió 
áldásos terén. Sőt konkrét javaslatot is terjesztett elő, 
mely szerint a theol. tanárkar közreműködésével kéressék 
meg a debreceni egyház, hogy engedje át a belmissziói 
munkálkodásra utcai iskoláit. Ezekben a theologusok télen 
át vallásos estélyeJcet tartanának, természetesen kellő elő-
készület és tanári felügyelet mellett. A felügyelő tanár 
szép felolvasását és tervét az ifjak lelkesedéssel fogad-
ták s bennük nagy a vágy az új munka iránt. Magán-
körben szó volt arról is, hogy a tanároknak is kellene 
tartani a művelt közönség számára egyelőre a főiskola 
imatermében vallásos összejöveteleket és felolvasásokat. 

A magyar protestánsok New-Yorkban az ango-
lok és németek segítségével gyülekezetté szervezkednek. 
Harsányi Sándor clevelandi lelkésztársunk alábbi meg-
hívója, melyet szíves volt Lapunknak beküldeni, erre vonat-
kozólag következőket mondja: A new-yorki és környéki 
protestáns magyarságot atyafiúi szeretettel fölkérem, hogy 
a vasárnap, május 5-én tartandó magyar protestáns isteni 
tiszteleten a 339 Enst 4th street-i angol presbytarian tem-
plomban hitünk erősítésére, evangeliumi szent vallásunkhoz 
való ragaszkodásunknak növelésére megjelenni s résztvenni 
szíveskedjenek. Délelőtt az úri szent vacsora jegyeinek 
kiszolgáltatásával egybekötött isteni tisztelet kezdete 10 óra-
kor, délután pedig 4-kor leend. Délutáni isteni tisztelet 
után egyházközségi közgyűlést tartok, megbeszélendő a 
hívekkel azon módozatokat, melyek szerint New-Yorkban 
egy rendes prot. magyar gyülekezet organizáltatnék, evan-
geliumi szt. vallásunk hitelvei szerint isteni tiszteletek tar-
tatnának rendszeresen s végre fölépítenők hitünknek temp-
lomát, Istennek dicsőségére, a lelkeknek üdvösségére s a 
magyar nemzet méltó dicsekedésére. E nemes és Istennek 
tetsző szép munka kivitelében a testvér angol és német 
egyházak atyafiúi támogatására, hittestvéri szeretetük kö-
zösségére, nemes segélyére méltán tarthatunk számot. A 
new-yorki prot. magyar egyháznak, fölépíttetve az örök, 
romolhatlan fundamentomon. mely is nem más, mint a 
Jézus Krisztus, létesülnie s fönnállania kell, hogy tanú-

ságot tegyen a prot. magyarság áldozatkészségéről, nemes 
lelkesedéséről s ama tényről, hogy őseink vérrel megszer-
zett s három századéven keresztül dicsőén megtartott 
evangeliumi szent vallásunkban, anyaszentegyházunkban 
s a protestantismusban benn rejlő erő, ma is oly intenzív, 
ma is oly hatékony, mint akár csak századoknak előtte. 
Mint minden prot. templomot, ügy a new-yorkit is úgy 
kell majdan tekintenünk, mint a századok folyamán ere-
jében meg nem fogyatkozott nemes áldozatkészségnek, 
tántoríthatlan hithűségnek szemmel látható gyümölcsét. 
Vajha kitöltetnék reánk a Szent Léleknek cselekvő ereje, 
hogy nagy és nehéz munkánkban el ne csüggednénk, sőt 
inkább a növekvő, a megújuló kitartásnak erejét vennők. 
A mi segedelmünk pedig megkezdendő szent munkánkban 
is jöjjön az Úrtól, ki teremtett, megtart és igazgat min-
deneket. Amen. New-York, május hó. Harsányi Sándor 
ev. ref. lelkész. 

I S K O L A . 

Az egyházi középiskolai tanárok fizetése tár-
gyában Wlassics Gyula közoktatási miniszter Beöthy Zsolt 
egyet, tanárhoz, mint a középiskolai tanáregyesület elnö-
kéhez május 7-iki kelettel következő intézvényt küldött: 
Az országos »Középiskolai Tanáregyesület* választmányá-
nak a felekezeti középiskolák tanári fizetései tárgyában 
hozzám intézett s f. évi március hó 11-éről keltezett fel-
iratára van szerencsém Nagyságodat, mint az egyesület 
elnökét arról értesíteni, hogy a felekezeti középiskolák 
fentartóival az 1893. évi IV. t.-c. életbeléptetése óta kötött 
összes szerződésekben a tanári fizetéseket mind elődeim, 
mind én, lehetőleg az állami mérték szerint vétettük fel, 
a régibb szerződéseknek e célból való fokozatos revízióját 
pedig szintén megindítottam. Gondoskodni fogok, hogy az 
összes régibb szerződések a rendelkezésemre bocsátott 
anyagi eszközök arányában egymásután megujíttassanak 
s a változott viszonyok szerint módosíttassanak. 

A kereskedelmi iskolák újjászervezése van terv-
ben. E szerint a kereskedelmi akadémiák és középiskolák, 
szemben az alsó fokú kereskedelmi iskolákkal, felső keres-
kedelmi iskola nevezetet kapnának s külön főigazgató, 
esetleg főigazgatók felügyeletére volnának bízva, tehát ki-
vonnák a tanfelügyelők hatásköréből s ezzel teljesülne úgy 
a kereskedelmi minisztériumnak, valamint ez iskolák taná-
rainak már több ízben nyilvánult régi óhajtása. A három 
éves tanfolyam ugyan fentartatnék, de a heti órák száma, 
a tornát nem véve számításba, osztályonként 32-re emel-
kednék. A második idegen nyelv nem volna szükségképen 
a francia, lehetne az angol, vagy az olasz is; az árúismét 
pedig kapcsolatba hoznák a kémiával és úgy tanítanák. A 
rendes tantárgyak sorába lépne a vallás, a szépírás és a 
torna. A heti órák száma szaporodnék a nyelveknél, továbbá 
a földrajznál és a mennyiségtannál. A rendtartási szabá-
lyok egyeznek a középiskolák ilynemű szabályaival s az 
érettségi vizsgálatra vonatkozó intézkedéseket is magában 
foglaljak. A teljes tanfolyam elvégzése csak az érettségi 
vizsgálati bizonyítványnyal volna igazolható. Ez intézke-
désekhez elvben már a honvédelmi minisztérium is hozzá-
járult. A közoktatásügyi miniszter azon van, hogy ez a 
javaslat, a netalán még szükségesnek mutatkozó javítások-
kal, már a jövő tanévben érvénybe lépjen. 

A szarvasi ev. tanítóképezdéből. Nagy port vert 
föl mult évben, hogy a közoktatásügyi miniszter egy ren-
deletében kifogást tett a szarvasi ág. ev. tanítóképezde 
ellen, azt hazafiatlansággal vádolta, hogy a magyar nyelv 



tanítása körül nem buzgólkodnak, mert az intézetből ki-
került végzett tanítók magyarul nem tudnak. Csanád- és 
Békésmegyék közgyűlései interpellációk és más izgató tár-
gyalás alapján foglalkoztak ismételten a kérdéssel, sőt a 
békési ág. ev. esperesség, mely a szarvasi iskolát nagy 
áldozatokkal föntartja, elégtételt kívánt a minisztertől és 
egy pártatlan bíróság vizsgálatát kívánta a lesújtó vád 
tisztázása érdekében. Nagy megnyugtatást fog kelteni a 
közoktatásügyi miniszternek következő rehabilitáló ren-
delete. Hivatali elődömnek mult évi aug. 22-én 19036. sz. 
alatt kelt intézménye kapcsán van szerencsém tisztelettel 
értesíteni Méltóságodat, hogy az időközben szerzett »hiva-
talos, hiteles adatok és értesülések alapján a szarvasi ág. 
ev. tanítóképezde kifogástalan hazafias szellemű« műkö-
dését készséges örömmel elismerem. A fönt idézett intéz-
ményben kifejezett gyanúm azon körülményekből eredt, 
hogy a képezdéből kikerült több tanítót Csanádmegye 
közig, bizottsága a magyar nyelv oktatásának teljes ered-
ménytelensége miatt nálam bevádolt. Minthogy most ez 
alkalomból nevezett képezde kitűnő tanártestületének ér-
demeiről meggyőződést szereztem, van szerencsém föl-
kérni Méltóságodat, hogy annak tagjaival legteljesebb 
megelégedésem kifejezését közölni méltóztassék. E minisz-
teri rendelet a bányakerületi püspökhöz küldetett. 

Debreceni kerületi tornaverseny. E hó 27-én 
tartatik meg. Bészt vesz benne 22 középiskola 947 növen-
dékkel 57 tanár vezetése alatt. A versenyzők közül 361-et 
maga Debrecen ad. A prot. tanintézetek közül részt vesz-
nek : szarvasi ág. főgimn. (62 tanuló, 3 tanár), hódmező-
vásárhelyi ev. ref. főgimn. (27 t., 2 t.). kisújszállási ev. ref. 
főgimn. (27 t., 2 t.),v szatmári ev. ref. főgimn. (24 t., 1 t.), 
mezőtúri ev. ref. főgimn. (30 t. 2 t.), debreceni ev. ref. 
főgimn. (110 t.), ev. ref. tanítóképezde (50 t.), karcagi 
ev. ref. gimn. (15 t., 1 t.), nyíregyházi ág. főgimn. (29 t., 
4 t.), sárospataki ev. ref. főgimn. (45 t., 3 t.). A verseny 
a Nagyerdőn lesz. Összes költsége 3720 frt, melyet Deb-
recen városa vállalt magára. Tanulók és tanárok ingyenes 
elszállásolásban részesülnek s a város a verseny napján 
az összes résztvevő ifjúságot megvendégeli. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Dr. Kovács Ödön haláláról a család, a kollégiumi 
elöljáróság és a theologiai ifjúság adtak ki gyászjelentése-
ket. Az elhunyt az összes theol. tudományok tudora, a 
Bethlen-főiskola theol. akadémiájának nyilvános, rendes 
tanára; az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsá-
nak, az E. M. K. E. igazgató-választmányának, Alsó-Fehér-
megve törvényhatósági bizottságának, Nagy-Enyed város 
képviselő-testületének tagja, az állami polgári leányiskola 
gondnokságának elnöke, az erdélyi ref. egyházkerületi papi 
értekezletnek dísztagja stb. volt. Életének 52-ik, boldog 
házasságának 25-ik, áldásdús tanári működésének 26-ik 
évében, folyó hó 16-án reggeli x/27 órakor hunyt el hosszas 
szenvedés után. Temetése a város és a vidék impozáns 
részvételével a háznál, a templomban és a sírnál tartott 
gyászszertartással május 18-án ment végbe. A temetésen 
jelen volt Szász Domokos erdélyi püspök is. Budapestről 
Kenessey Béla tanár és két ifjúsági küldött képviselte a 
theol. akadémiát. Kovács Ödönt özvegye, három gyermeke, 
lestvérei (köztük Kovács Albert budapesti theol. tanár) s 

nagy kiterjedésű rokonság gyászolják. Nekrologját jövő 
számban közöljük. 

f Kovács Frigyes, gicei (Gömörm.) ev. ref. lel-
kész e hó 11-én — valószínűleg elmezavar következtében 
— önkezével vetett véget életének. Utóbbi időben gyak-
ran panaszkodott nagymérvű idegessége miatt. Még csak 
36 éves volt, szép tehetségű és nagy buzgalmú ifjú ember, 
a ki ott, a reformátusság véghatárán, egyházunknak te-
kintélyt szerzett s anyagilag is felemelte azt. Elődje iskolát, 
templomot, parókiát romokban hagyott, s ő 11 évi pap-
sága alatt mindent díszesen felépíttette. Megdöbbentő ha-
lálát özvegye és két kis árvája siratja. Kora hunytát az 
egyház is méltán veszteségei közé írhatja. 

f Győry Elek, a debreceni ev. ref. főiskola pénz-
tárnoka hosszas betegeskedés után e hó 18-án 43 éves 
korában elhunyt. Benne a kollégium egy páratlanul pon-
tos, kitartó, munkás, s ezek mellett tehetséges hivatal-
nokát veszítette el. Kedves, vidám kedélyű ember volt, 
a ki bármerre járt, a társaságok lelke és éltetője vala. 
Egész Debrecen városa és környéke ismerte és szerette 
őt s halála mindenfelé mély részvétet keltett. Özvegye 
siratja. Dorogi Lajos heves-nagykunsági esperes sógorát, 
Győry Lajos kenderesi lelkész testvérét gyászolja az el-
hunytban. 

f Kiss Károly mányi lelkész f. hó 16-án Mányon 
76 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Testvére 
volt Kiss Gusztáv hódmezővásárhelyi nyugalmazott tanár-
nak, nagybátyja Kiss Benő gombai lelkésznek, unokája 
az 1783-ban Sárospatakról Csehországba kiköltözött Kiss 
Benjáminnak, fia Kiss Benjámin rovetschini (Morvaország) 
lelkésznek és esperesnek, kinek mind a négy derék fia 
visszaszármazott hazánkba. Legidősebb volt közöttük néhai 
Kiss Lajos gyömrői lelkész és pesti esperes, azután néhai 
Kiss Adolf új-soóvei lelkész, majd a most elhunyt Kiss 
Károly és Kiss Gusztáv. Kiss Károly Rovetschinben (Morva-
ország) született 1820-ban, középiskoláit Losoncon és Kés-
márkon, thologiai tanulmányait Kecskeméten végezte s 
azután Gvömrőn idősb gróf Ráday Gedeonnál nevelős-
ködött, majd 1846/46-ban Török Pál püspök mellett káp-
lánkodott Budapesten; 1848-ban rendes lelkész lett Gár-
donyban, később Mányra került, hol egész haláláig 
működött. Három gyermeke, köztük dr. Kiss Károly 
budapesti ügyvéd és Kiss Béla vaáli lelkész, nagy kiter-
jedésű rokonság gyászolja elhunytát. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A sepsiszentgyörgyi Székely-

Mikó-kollégium főgimnáziumához nyolc pályázó közül 
Miklós Géza kecskeméti segédlelkészt választották hitok-
tatónak. Miklós budapesti theol. akadémiánk jeles növen-
déke, ki külföldön is gyarapította theol. ismereteit. Szíve-
sen üdvözöljük s működésére Isten áldását kívánjuk. — 
A dunántúli evang. egyházkerületből írják, hogy Karsay 
Sándor dunántúli püspök aggkorával járó betegeskedése 
miatt a f. évi egyházkerületi gyűlésen be fogja jelenteni 
püspöki hivataláról való lemondását. — A m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter az orsz. tanítói és felekezeti 
orsz. tanári nyugdíjtörvények végrehajtása céljából általa 
újabban szervezeti bizottság elnökévé: dr. Gömöri Oszkár 



keb. miniszteri tanácsost, előadóvá: Angyal Gyula keb. 
miniszteri osztálytanácsost, bizottsági tagokul: Gabrovitz 
Ede pénzügyminiszteri osztálytanácsost, Karny Ferencz 
keb. számtanácsost, Vámossy Mihályt, a budapesti ev. ref. 
főgimnázium igazgatóját és Somlyai Józsefet a fővárosi 
Mayer-fiárvabáz igazgatóját egy évi időtartamra, dr. Makay 
Béla keb. miniszteri segédtitkárt pedig a bizottság állandó 
jegyzőjévé nevezte ki. — Tóth István, debreceni segéd-
lelkész, Gyantára (Biharmegye) megválasztatott pap, folyó 
hó 12-én tartotta beköszöntőjét. Hivei ez alkalommal nagy 
ovációkban részesítették. 

* Az izraelita vallás recepciójáról szóló törvény-
javaslatot a főrendiházban a 2-ik §. kivételével május 
15-én szintén elfogadták. A javaslat mellett és ellen egyenlő 
számban sorakoztak a főrendek, úgy hogy báró Vay Béla 
elnök két ízben is döntött a javaslat javára. A kihagyott 
2. §. a zsidóságra való áttérésről szól, melynek bukását 
szabadelvű körökben sem nagyon sajnálják. 

* Klerikális türelem. A szolnoki Ferenc-rend tagjai 
minden alkalmat felhasználnak arra, hogy a városban a 
felekezeti harcot felszítsák. Legújabban a város művelt 
elemeit mélyen megbotránkoztató tettel vonták magukra 
a figyelmet. Ugyanis az ottani új ev. ref. gyülekezet temp-
lomát jún. 9-én avatják fel. Az ünnepélyen részt vesz Szász 
Károly püspök is. Ez alkalomra a községi felsőbb leány-
iskola, a főgimnázium és iparos iskola ifjúságából egy 
vegyes énekkart állíttottak össze s azt készítették az ünne-
pélyre. Azonban a ferencrendi hitoktató — kétségkívül 
főnöke rendeletéből — megtiltotta, hogy a leányiskola 
növendékei református egyház ünnepélyén énekeljenek s 
általában is részt vegyenek. Szép jele a türelemnek! 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. Sz. M. — E. A küldeményeket kézhez vettem. Köszönöm. 

Egymásután jönni fognak. Magánlevelet is írtam. 
R. K. — K. Érdekes cikkedért fogadd köszönetemet. Sort 

kapott a következő számban. 
P. K. — B. A mostani számba már nem fért be. Nagyon 

köszönöm szives figyelmét. Az »Értekezlet« javára küldött 2 frtot 
szintén megkaptam. 

K. P. — T. A Lapunkra vonatkozó részt közölni fogom. Az 
egész cikket azonban nem, mert az más lapban már megjelent. 

V. B. — D. Köszönet a megemlékezésért. Azonnal közöltem 
volna ismertetését, de az a rovat egy hosszabb cikk számára már 
le volt foglalva. A mi késik nem múlik. 

S. Sz. J. — D. Az ismertetés most kiszorult, de jövőre benn 
lesz. A kongresszussal megelőztek. Nemsokára levelet irok. 

Sz. J . — N. B. és N. S. — A. Beküldött cikkeiket még nem 
olvashattam el. 

S. E. — E. Szép vállalatukhoz gratulálok. A mint láthatja, 
már tényleg kifejeztem iránta elismerésemet. 

P á l y á z a t . 
A debreceni ev. ref. főiskolában két jogi tanszékre 

pályázat nyittatik. 
Az egyik tanszék tantárgyai: egyházjog, egyetemes 

európai jogtörténet, magyar alkotmány- és jogtörténet. 

Óraszám maximuma a special kollégiumokkal együtt 
hetenként 12. 

A másik tanszék tantárgyai: kereskedelmi és váltó-
jog, peres és perenkívüli eljárás. Óraszám maximuma a 
special kollégiumokkal együtt hetenként 12. 

A képesítettségre nézve egyházi törvényünk 488. sza-
kasza alapján megkívántatik jog- vagy államtudományi 
doktorátus és egyetemi magántanári képesítés; ha ez utóbbi 
nem volna meg, a megválasztandók kötelesek két év alatt 
azt megszerezni. 

A megválasztandó két tanár a helybeli, illetőleg a 
megalakulás után az országos tanári nyugdíjintézetnek 
az egyházkerületi megállapodások szerint jogosított és 
kötelezett tagja. 

Hivatalukat az 1895/6. tanév kezdetével foglalják el 
szaktudományaik körébe eső székfoglaló beszéd megtar-
tásával. 

Tanári javadalom: rendes tanári fizetés évenként 
1500 forint, ötévenkénti korpótlék 100 — 100 forintjával; 
lakbér fejében évenként 400 forint. 

Pályázók kérvénvöket keresztlevéllel, védkötelezett-
ségök teljesítéséről szóló bizonyítványnyal, képesítési, eset-
leg alkalmaztatásukról szóló okmányokkal felszerelve, a 
tiszántúli evang. ref. egyházkerület püspöki hivatalához 
Debrecenbe folyó évi június 15-ig adják vagy küldjék be. 

Debrecen, 1895. május 10 én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A biliar-udvari ev. ref. egyház lelkészi állomására, 

melyhez a hivatalos becslés szerint 1385 frt 14 krt tevő 
készpénzből, terményekből s földből álló évi javadalom 
van csatolva. 

Az állomás 1896. április 25-én elfoglalandó. A meg-
választandó a debreceni evang. ref. egyházmegye lelkészi 
gyámintézetének kötelezett tagja leend s mint ilyen tar-
tozik egy évi fizetésének felerészét a stóla kivételével, az 
alapszabályok 4. §. b) pontja értelmében két év alatt kamat 
nélkül, azontúl pedig évenként 20°/0-tóli törlesztés s érvény-
ben levő kamat mellett befizetni; e mellett évi részvény-
díjat, a 4. §. 5. pontja szerint 33 forint 58 krt tartozik 
fizetni a lelkész gyámintézeti pénztárba, mely évi összeg 
az első évben — ha egyházmegyénkben még ilyet nem 
fizetett — az ekkor fizetendő bekebelezési díjjal meg-
kétszereződik ; a más egyházmegyéből választandó családos 
lelkész részéről a 8. pont szerint öt éven át. 

Az ezen első osztályú állomást elnyerni óhajtók 
okmányokkal felszerelt pályázati kérvényüket 1895. június 
22 napjáig juttassák el Dávidházi János espereshez Kabára 
u. p. helyben. 

Debrecen, 1895. május 18-án. 

Kiss Aron, 
püspök. 



P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi kollégium állami-

lag segélyzett főgimnáziumánál a jövő 1895/96. tanévvel 
betöltendő három rendes tanári állásra ezennel pályázat 
hirdettetik, még pedig: 

1-ször egy ó-classica- (görög-latin) philologiai; 
2-szor egy mértani és szabadkézi-rajzi; 
3-szor egy magyar és német nyelv és irodalmi tan-

székre. 
Ezen tanszékek közül az elsőt (ó-classicait) a kollé-

gium fentartó testületének meghallgatása után a nm. vallás-
és közoktatási m. k. miniszter, a többi kettőt pedig a kollé-
gium fentartó testülete tölti be. 

A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerűleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök és eddigi netaláni szol-
gálataik okmányokkal igazolandók, a kollégiumi főgim-
názium igazgatóságához címezve f . é. június 15-kéig 
küldjék be. 

A rendes tanár fizetése jelenleg 1200 frt, 240 frt 
lakpénz és 100 frtnyi 10-edéves korpótlék; mihelyt azon-
ban az államsegély felemelését biztosító új szerződés, mely 
már csak a nm. vallás- és közoktatási miniszter megerő-
sítését várja, érvénybe lép, akkor intézetünk tanárai oly 
javadalmazásban fognak részesülni, mint az állami inté-
zeteknél alkalmazottak. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár válasz-
tatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkahnaztatik; 
hogyha pedig olyan pályázóra esnék a választás, a ki még 
nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez csak egy 
évi sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni. 

Okleveles pályázó hiányában rendes tanszék is ideig-
lenesen fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt 
és 100 frtnyi lakpénz lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A nevezett tanszékekre csak protestáns vallásúak 

pályázhatnak. 
Az állások f. é. szept. 1-én elfoglalandók. 
Kelt Eperjesen, 1895. május 8-án. 

2 - 2 

Dr. Schmidt Gyula, 
kollégiumi felügyelő. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett csurgói evang. ref. főgim-

náziumban a jövő 1895/96-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 — 
nagy valószínűségével annak, hogy ez a javadalom rövid 
időn az állami intézetek tanáraival egy színvonalra fog 
emeltetni — 1100 frt törzsfizetés, 50 frt ötödéves, de 200 fo-
rintot túl nem haladó pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. ref. egy-
házmegye, mint a gimnázium fentartójának meghallgatása 
után a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagy-
méltósága fog dönteni. 

Pályázók kérvényüket — megjegyezve, hogy csak 
ev. ref. vallásűak pályázhatnak s a nyertes pályázó magát 
a felekezeti tanárokra vonatkozó országos: nyugdíj-törvény 
rendelkezésének alávetni tartozik — rövid életrajzuk kísé-
retében s korukat, állapotukat, képesítettségüket, testi épsé-
güket s a véderőhöz való viszonyukat mutató okmányaikkal 
felszerelten június 10-ig küldjék alulírotthoz. 

A kinevezett tanár állását székfoglaló beszéd tartá-
sával köteles elfoglalni. 

Csurgó (Somogymegye), 1895. május 5. 

2—2 

Verbay István, 
ev. ref. leik., a gimn. ig, tanácsának 

elnöke. 

P á l y á z a t . 
A magyarhoni ág. hitv. evangelikus egyetemes egyház 

Pozsonyban levő theologiai akadémiáján betöltendő böl-
csészeti tanszékre, a theol. akadémiának az 1882. évi 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében megállapított szervezete 
és ügyrendjére való hivatkozással, ezennel pályázat hir-
dettetik. 

A theologiai akadémia szervezete szerint, (15. §., 
24. §.) ezen tanszékkel a bölcsészet és vallás történelme, 
a neveléstan, a metaphysika, az aesthetika előadása van 
egybekötve. 

A tanári javadalmazás évenként 1200 frt fizetés és 
300 frt lakbér. 

A theologiai akadémia rendes tanáraiul olyan ág. 
hitv. evangelikus feddhetlen életű s hazánkban polgári 
jogokkal bíró férfiak alkalmazhatók, kik vagy eredményes 
hivataloskodással, vagy theologiai, illetőleg philosophiai 
tanári vizsgálatról szóló bizonyítvány bemutatásával, vagy 
az illető szakokban kifejtett irodalmi munkássággal szak-
képzettségüket igazolták. 

A tanár megválasztása a theologiai akadémiai nagy-
bizottság jogkörébe tartozik. 

Ha a megválasztandó tanári oklevéllel nem bírna, 
esetleg egyelőre egy évre fog alkalmaztatni, de teljes 
tanári fizetéssel. 

A megválasztott tanári állását 1895. évi szeptem-
ber 1-én tartozik elfoglalni. 

A pályázók folyamodványaikat rövid életrajzukkal 
és a képzettségüket igazoló okiratokkal f . évi június 20-ig 
alólírotthoz, mint a theologiai akadémiai nagybizottság el-
nökéhez küldjék Ácsára. Aszód-felé, Pest vármegyében. 

Kelt Ácsán, 1895. április 30-án. 

4 - 4 
Báró Prónay Dezső, 

egyetemes felügyelő. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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P ü n k ö s t ü n n e p é r e . 

pünköst a Szent Lélek kitöltetésének dicső 

ünnepe, melyet szent áhítat tal ül meg a 

keresztyén világ. 

Az első pünköst ünnepén teljesült be az Úr-

nak Joel próféta által tett Ígérete: »Kitöltök az én 

Lelkemből minden tes tre és prófétálnak a ti fiai-

tok és leányaitok és a ti ifjaitok látásokat látnak 

és a ti véneitek álmokat álmodoznak « (Csel. 2, 17.). 

S valóban az első tanítványok, mikor »a pünköst 

napja eljött volna, valának mindnyájan egy aka-

rat ta l e g y ü t t ; akkor nagy hir telenséggel lőn az 

égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, 

mely elteié az egész házat, melyben ülnek vala ; 

és látának kettős tüzes nyelveket és üle minde-

nikre azok közül. Megtelének pedig mindnyájan 

Szent Lélekkel« (Csel. 2, 1—4.). 

Az első pünköst nagyságos csudája ma is 

ismétlődik a Jézus Krisztus igaz tanítványainál , 

mer t Krisztus mindeneket megtehet velünk az ő 

ha ta lmas ereje által. Szent Lelke által megvilá-

gosít és újjászül, megigazít és megszentel, üdvö-

zít és megdicsőít ma is minden embert , a ki 

igazán hisz és él ő benne. Szentséges lelkéből 

életadó lelket, világosságából világosságot, életé-

ből életet, erejéből erőt, kegyelméből kegyelmet, 

békességéből békességet , szentségéből szentséget 

olt és önt belénk szent igéje és sakramentumai 

útján. Mert Ö" a világ világossága, Ő az élet, a 

békesség és az üdvösség fejedelme s benne van-

nak a bölcseség és szentségnek minden kincsei 

elrejtve. 

Akartok-e újjászületni, erőnek és szentség-

nek, vi lágosságnak ós bölcseségnek, békességnek 

és üdvösségnek lelkét venni e pünköst ünnepén ? 

Akkor boruljatok le szent áhítat tal az üdvözítő 

Krisztus előtt, kér jétek élő hittel az ő megtar tó 

kegyelmét s az üdvösség fejedelme nektek is úgy 

fog szólani, mint az első taní tványoknak : Vegye-

tek Szent L e l k e t ! 

A pünköst ez üdvözítő evangél iumát hir-

detni küldjük ki hozzátok ünnepi követül N. N-

taní tványunkat , testvéri bizalommal ajánlva őt a 

szent gyülekezetek elöljáróinak, pásztorainak és 

minden tagjainak munkás szeretetébe, intézetün-

ket pedig; mindnyájatok szives jóindulatába. 

Budapest, 1895. május 29-én. Az ev. ref. 

theologiai akadémia tanári ka ra és igazgatója 

Szőts Farkas. 
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K é r e l e m 

a dunamelléki egyházmegyék, gyülekezetek és iskolák 
elöljáróihoz. 

Köztudomású, hogy dunamelléki egyházke-
rü le tünkben a mult évi egyházkerület i gyűlés 
alkalmával az evangeliumi hit- és egyházi élet 
ápolására »Egyházkerület i Egyházi Értekezlet« 
szerveztetett , melynek alapszabályait a kerület i 
közgyűlés meg is erősí tet te (1894. Jk. 109. sz.). 
Az első ilyen egyházkerület i ér tekezletet mult 
évi október 30-án tar to t tuk meg Budapesten, 
püspökünk és főgondnokunk, espereseink és gond-
nokaink, számos lelkészi és világi képviselőnk 
jelenlétében és élénk érdeklődése mellett. Az 
értekezlet választmánya az ott tar tot t beszéde-
ket, a p rogrammszerű felolvasást, a tanácskozás 
naplóját, valamint az egyházkerüle t által meg-
erősítet t alapszabályokat »Emlékkönyv« cím alatt 
kinyomatta s azt az ér tekezleten jelen volt ta-
goknak, egyházkerüle tünk minden gyülekezetének, 
az egyházi lapoknak, úgyszintén a testvéregyház-
kerületek egyházi és lelkészi értekezletei elnök-
ségeinek kellő számú példányban megküldötte. 

Az első ér tekezlet s ikere s az a kedvező 
fogadtatás, melyben az ér tekezleten megnyilat-
kozott hitápoló törekvés országszerte részesült , 
biztató jele és záloga az e nemű egyháztársa-
dalmi tevékenység sikerének. Az egyházi érte-
kezletek szervezése a többi egyházkerüle tekben 
is tényleg megindul t s az értekezletek elé tűzött 
evangeliumi keresztyén munkák i ránt nemcsak 
folyton növekvő készség ós haj landóság kezel 
mutatkozni , hanem itt-ott már a tényleges mű-
ködés, az öntudatos cselekvés t e ré re is léptek 
a hi tbuzgóbb és bá t rabb lelkek. S valóban itt is 
van az ideje annak, hogy meglankadt hitéletünk 
bús szemlélése közben ne csak tünődjünk és 
aggodalmaskodjunk, ne csak kérdezgessük egy-
mástól : mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak ; ha-
nem hogy hi tnek és bizalomnak, bá torságnak és 
erőnek lelkét véve magunkba, mindnyájan kilép-
jünk a cselekvés mezejére. Mert megnehezül t az 
idők já rása fölöttünk. Fana t ikus vakbi t és er-
kölcssorvasztó hitközöny, egyházbontó szektás-
kodás és féktelen lélekhalászat vészteljes hullá-
mai csapkodják evangeliumi egyházunk ha jó j á t ; 
s a tényleg mutatkozó vallás-erkölcsi ós egyházi 
válságot aggasztóan súlyosbítják hazánk egyház-
politikai zavarai is. 

Ily nehéz viszonyok között fokozott munkára , 
erőteljes, céltudatos, vállvetett m u n k á r a van 
szükség, ha elgyengülni, elsorvadni nem akarunk . 
Hitébresztő, hitápoló, hiterősítő küzdelemre kell 
fegyverkeznünk, hogy diadalmasan megállhas-
sunk. De honnan vegyünk erőt, honnan segedel-

met a ránk váró nehéz küzdelemhez? Onnan, a 
hol minden erőnek, minden hatalomnak, minden 
bölcsességnek kincsei vannak elrejtve : Krisztus 
tói és az ő evangéliumából. Az ő újjászülő ós 
megelevenítő szent lelkéből és szentséges erői-
ből kell minél többet és minél tel jesebben ma-
gunkba vennünk, hogy először magunk felser-
kenvén és megerősödvén, másokat is s ikeresen 
ébresztgessünk és erősí thessünk. Mindeneket meg-
tehe tünk a Jézus Krisztus által, csak kér jük áhí-
tatos imával s vegyük szent bizalommal ma-
gunkba az ő hata lmas erejét . 

Ez isteni erőben bízva s ama súlyos körül-
mények által indít tatva fordulunk az egyház-
megyék, gyülekezetek és iskolák m. t. előjárói-
hoz a következő kóre lmekkel : 

I. Az egyházmegyék örállóihoz azt a kérést 
intézzük, hogy 

1. Szervezzék egyházmegy éjökhen az egyházi 
értekezleteket azon örök evangeliumi alapon, me-
lyen kívül más fundamentumot senki sem vethet. 
Gyűjtsék össze alkalmas helyen, együttesen vagy 
csoportokra osztva, a gyülekezetek pásztorait , 
gondnokait , presbyterei t , tanítóit és más hitbuzgó 
művel tebb tagjait, s Isten kegyelmének segítségül 
hivása mellett Jézus Krisztus nevében és szelle-
mében szervezzék őket hitápoló s egyházópítő egy-
házi ér tekezletekké Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
egyházi ér tekezle tekké és nem csupán lelkészi 
ér tekezletekké, mert a világi elemnek minél na-
gyobb bevonását nemcsak egyházalkotmányi el-
veink, hanem célszerűségi tekintetek is sürgető-
leg ajánlják, sőt megkövetelik. Tegyék az érte-
kezleteken megbeszélés, tanácskozás, eszmecsere 
tárgyává keresztyén vallás-erkölcsi és egyházi 
életünk fogyatkozásait és bajait ; vi tassák meg az 
i f júság gondosabb vallásos nevelésének és rend-
szeres erkölcsi gondozásának módjai t és eszközeit; 
tárgyal ják a hi tébresztés és hi terősbítós vagy az 
úgynevezett evangelizáció kérdéseit , módjait, for-
máit ; hányják-vessék meg a keresztyén szeretet-
munkák megkedveltetóse és rendszeres gyakor-
lása é rdekében tehető és teendő intézkedéseket ; 
foglalkozzanak a vallásos iratok ós különösen a 
szent írás megkeclveltetésének, olvasásának ós ter-
jesztésének fontos belmissziói kérdéseivel ; tegyék 
eszmecsere és gondoskodás tá rgyává a vallás-
erkölcsi élet mellett a gyülekezetek és az egy-
háztagok anyagi, vagyoni, kereset i viszonyainak 
javí tására ós emelésére célszerűeknek mutat-
kozó eszközöket és módokat, (pl. t akarékmagtárak , 
hitelszövetkezetek stb.). Egyszóval illeszszék be eze-
ket az egyházi ér tekezleteket a templomi igehir-
detés és az egyházi közigazgatás mellé akként , 
hogy legyenek azok a keresztyén vallás-erkölcsi 
és egyházi élet evangeliumi erősbítósére szol-



gáló társadalmi orgánumok. A szervezés módjára 
nézve útbaigazítást nyúj thatnak a mi egyházke-
rületi ér tekezle tünk alapszabályai. 

Továbbá bizalommal fölkérjük az egyház-
megyék őrállóit 

2. ar ra , hogy minket, mint a dunamelléki 
egyházkerület i er tekezlet igazgató-választmányát 
belmissziói és egyháztársadalmi tevékenységünk-
ben támogatni szíveskedjenek. Eredmények csak 
egyetértő, egymást támogató, tes tvéries mun-
kásságtól remélhetők. Nagyon kívánatos volna, 
mindjár t a munka kezdetén, hogy bárcsak főbb 
vonalaiban is, megismerjük azt, a mi a belmisszió 
terén egyesek buzgóságából eddig történt . E vég-
ből a r r a kér jük az egyházmegyék elnökségeit, hogy 
a legközelebbi egyházmegyei gyűlésökön az egy-
házak lelki pásztorait bízzák meg azzal, hogy 
írják össze és szolgáltassák be a kijelölt egyé-
nekhez az egyes belmissziói ada toka t az alább 
következő ké rdésekre adandó válaszok alakjá-
ban ; az ^egyházmegyéjükből az egyházkerület i 
ér tekezletbe beválasztott két tagot pedig kér jék föl 
arra , hogy a lelkészek által hozzájok jut ta tot t 
belmissziói adatokból összegezett k imuta tás t ké-
szíteni s azt a kerület i ér tekezlet alólirott tit-
kárához szeptember hó 10-ig beküldeni szíves-
kedjenek. 

Szives válaszukat a következő kérdőpon-
tokra k é r j ü k : 

a) Az ifjúság lelki gondozása tekintetében 
mely helyeken ta r ta tnak úgynevezet t vasárnapi 
bibliai iskolák vagy gyermek istenitiszteletek s az 
ismétlő iskolások vallásos oktatását a lelkészek 
végzik-e? Hol van szervezve a konfirmált ifjak 
egyesülete, hol vannak ifjúsági vagy legény-egyesü-
letek, melyek mintegy magvát képezzék a jövő 
egyházának ? Van-e s mely helyeken van gon-
doskodva arról, hogy a vallásos érzület fejlesz-
tése egyházi énekkarok által is e lőmozdít tassék? 
Gondosan és a lelkészek által történik-e a kon-
firmációra való előkészítés? Szoktak-e a konfir-
máltak a konfirmációkor emlék-bibliát vagy emlék-la-
pot kapn i? Szoktak-e a konfirmáltak konfirmáció 
alkalmával valamely keresztyén jótékony célra 
adakozni? 

b) A hitébresztés és hiterösités é rdekében fej-
tenek-e ki valamely társadalmi tevékenységet a 
gyülekezetek elöl járói? Van-e gondoskodás a 
szórványokban, gyülekezeti köteléken kívül élő 
hívek valamelyes lelki gondozásáról, vallásos ira-
tokkal való ellátásáról, gyermekeik vallásos ok-
ta tásáró l? Tar ta tnak-e a gyülekezetekben lelké-
szek vezetése alatt úgynevezet t vallásos összejöve-
telek, vallásos estélyek, bibliai órák vagy vallásos 
felolvasások a hi tbuzgóság fokozása végett s a 

szektáskodás és lélekhalászat e l lensúlyozására? 
s milyen hatását tapasztal ják az ilyen evangeli-
záló m u n k á s s á g n a k ? 

c) A biblia és a vallásos iratok terjesztése 
érdekében történik-e valami a gyülekezetekben? 
A Irodalmi Tá r saság »Koszorú«-ja s más vallá-
sos füzetek, továbbá a vallásos lapok (pl. »Kis 
Tükör«) és folyóiratok (pl. »Protes táns Szemle«), 
a naptárak (Prot. képes naptár , Árvaházi naptár) 
és más kiadványok iránt hol és milyen érdek-
lődést s ikerült kelteni ? Mely gyülekezetekben 
vannak egyházközségi (parokhiális) vagy iskolai 
népkönyvtárak és egyházi vezetés alat t álló olvasó-
nép-körök szervezve? Történik-e gondoskodás ar-
ról, hogy népünk mint ha jdan , házi ájtatosság 
által a biblia olvasására és szere te tére szokjék? 

cl) A keresztyén szeretet-munkák megkedvel-
tetése és rendszeres gyakorlása é rdekében minő 
szokások, eshetőleg minő intézkedések vannak 
az egyes gyülekeze tekben? Van-e s milyen gon-
doskodás van az egyházközség munkaképte len 
szegényeiről és vagyontalan árváiról? Van-e szer-
vezve a gyülekezetekben a szegények és árvák 
gondnoksága vagy az úgynevezet t dékányság? 
Vannak-e a gyülekezetekben keresztyén jótékony 
egyesületek vagy legalább szoktak-e az országos 
jellegű ilyen in tézményekre (Budapesti árvaház, 
Bethesda, Banovcei szeretetház, Lorántffy- és Ta-
bitha-egyesületek stb.)' adományokat küldeni az 
egyháztagok ? A 

Az e ké rdésekre nyerendő válaszok és tájé-
koztató közlések, melyeket az őszi kerület i gyű-
lés alkalmával t a r tandó egyházkerület i értekez-
leten a t i tkári je lentésben eshetőleg nyilvánosságra 
is hozunk, bizonyára becses anyagot és bőséges 
tapasztala tokat fognak nyújtani mind az egyház-
kerületi , mind az egyházmegyei é r t ekez le teknek ; 
egyszersmind buzdításul is szolgálhatnak a bel-
missziói tevékenység továbbfejlesztésére. Epen 
azért ismételten és melegen kér jük az egyház-
megyék m. t. elöljáróságait, hogy a fentebb rész-
letezett kérdésekre vonatkozó válaszok beszer-
zését erkölcsi tekintélyűkkel előmozdítani szíves-
kedjenek. 

II. A gyülekezetek órállóihoz, különösen a lelki-
pásztorokhoz azzal a bizalmas kéréssel fordulunk, 
hogy vallás-erkölcsi és egyházi életünk evan-
gyéliomi felvirágoztatására irányzott eme törek-
véseinkben minket ha tha tósan támogatni s nevé-
zetesen 

a) az egyházmegyéjükben szervezendő vagy 
már meglevő egyházi értekezleteken tehetségűk 
szerint részt venni, azokba az iskolák tanítóit 
és tanárai t , a gyülekezetek gondnokait , presby-
tereit s é r te lmesebb ós hi tbuzgóbb tagjait be-
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vonni, gyülekézétökben a serdülő ifjúságot minél 
szorgalmasabb lélki gondozás alá venni, a bel-
missziói munkásságot megkezdeni, illetőleg foly-
hatni s á jelzett evangyéliomi i rányban vezetni 
'szíveskedjenek. Most legközelebbről pedig 

b) az egyházkerület i ér tekezlet alólirott 
-választmánya részéről fentebb kér t belmissziói 
adatokat , az eddigi kísér le tekre vonatkozó eset-
' leges észrevételekkel együtt, mindnyájunk oku-
lására s a szent ügy előmozdítása végett az egy-
'házmegyéjök által kijelölendő egyénhez pontosan 
beszolgáltatni kegyeskedjenek. 

Erős meggyőződésünk, , hogy ha az evan-
gyéliomi hi tápolás a gyülekezetek pásztorainak és 
az egyházmegyék őrállóinak vezetése alatt, Jézus 
Krisztus és az ő evangel iuma isteni erőiből táp-
lálkozva indul meg ós fo ly ta t ta t ik : ebből az 

.egy, szívvel-lélekkel tel jesítendő szentséges mun-
kából vallás-erkölcsi ós egyházi é le tünknek olyan 

.ébredése, emelkedése ós virágzása fog bekövet-
kezni, melyre fénylő példaként fognak egykor 
hivatkozni utódaink. 

: III. Az elemi és középiskolák elöljáróihoz, taní-
tóihoz és tanáraihoz azt a t iszteletteljes kérést 
intézzük, hogy az evangeliumi hi tápolás nagy-
fontosságú munká já t az iskolai oktatás és nevelés 
ha ta lmas eszközeivel fokozott buzgósággal támo-
gatni szíveskedjenek. A kió az iskola, azé a jövő 
s az iskolákban vetet t értelmi és erkölcsi ala-
pokon épül fel a nemzeti élet kul turál is és morá-
lis épülete. Az egyházi iskola pedig az egyház 
veteményes kertje. Sajnos azonban, hogy ma már 
az egyházi iskolákban is sok helyen nagyon meg-
lankadt az evangeliumi hitélet s meglazultak a 
régi pur i tán erkölcsök. Már pedig egyháznak és 
hazának elsőrendű érdeke, hogy gyermekei és 

.ifjai minél erősebb evangeliumi hittel s minél 
nemesebb erkölcsi erőkkel fölszerelve ós megedzve 
lépjenek ki az életbe. 

Kórve-kérjük ezért gyermekeink tanítóit, ta-
nárai t és iskolai elöljáróit, hogy minél bel ter je-
sebb vallástanítás, a gyermek- ós ifjúsági isten-
tiszteletek meghonosítása, szent írás és jó vallásos 
iratok olvastatása, keresztyén szere te t -munkákra 
szoktatás, s ál talában minél intenzivebb keresz-
tyén nevelés által igyekezzenek több Krisztusi 
erőt, erősebb evangeliumi ízt s Öntuclatosabb 
re formátus szellemet vinni be az elemi és közép-
iskolai életbe. Közelebbről pedig szíveskedjenek 
a m. t. iskolai elöljáróságok arról értesí teni ben-
nünket , hogy minő intézkedéseket tet tek eddig vagy 

'szándékoznak tenni jövőre az if júság valláserkölcsi 
nevelésének javí tása végett. Egyházat es hazát 
épít és boldogít mindazon nevelő, a ki a gyer-
mekeket és ifjakat Jézus Krisztus megtar tó lel-
kéhéz s az evangel ium életadó forrásához vezeti. 

Mert Krisztus és az ő evangel iuma Istenhez emeli 
és isteni erőkkel tölti el a lelkeket, míg a szín-
telen, hitközönyös nevelés csak sivár ós törpe 
lelkeket ad nemzetnek és egyháznak. Siessünk, 
igyekezzünk hát minél több evangeliumi erőt 
bevinni az iskolai nevelésbe, hogy iskoláink ismét 
igazi veteményes kert jei legyenek drága anya-
szentegyházzunknak ! 

IV. A belmisszió tapasztaltabb munkásaihoz is 
van egy bizalomteljes kérésünk, azokhoz a lel-
kes ügybarátokhoz, a kik átesve a kezdet nehéz-
ségein, megszi lárdulva hi tükben, tapasztalatok-
ban megerősödve, kiforrott nézetekkel ós kipróbál t 
gyakorlat tal bírnak az evangeliumi hitápolás ter-
mészete, módszerei, sikerei, áldásai, de egyszer-
smind e munka nehézségei és akadályai felől is 

Azt tar t juk, hogy az ilyen tapasztalatok 
mindnyá junknak hasznára szolgálhatnak s a köz-
egyház javára sikerrel ér tékesí thetők. Ennélfogva 
bizalommal fölkérjük a belmisszió tapasztal tabb 
munkásai t , hogy eddigi tapasztalaikat , eshetőleges 
javasla ta ikat és tanácsaikat a kerület i értekezlet 
alólirott t i tkárával — a nyi lvánosságra hozás 
vagy nem hozás jelzése mellett — szeptember 
hónap 10-ig szintén közölni méltóztassanak. 

Egyházaink, iskoláink m. t. őrá l ló i ! Szent 
val lásunk s drága hazánk hő szerelme indított 
bennünke t e kérő és buzdító szózat megírására . 
Erezzük, hogy nem szabad hal lgatnunk, hogy 
ütöt t a cselekvés órája. Itt az idő, melyben meg 
kell muta tnunk, hogy oly sok ősi vérrel megpecsé-
telt hitbeli örökségünket megtar tani és öregbíteni 
aka r juk is, tud juk is. 

A kegyelem nagy Istene buzdítsa fel a mi 
sziveinket, szent F iának örök bölcsessége vilá-
goljon elméink előtt s a Szent Lélek ha ta lmas 
ereje töltsön el bennünke t ki tar tó cselekvésnek 
tántor í that lan lelkével. 

Budapest , 1895. A Dunamelléki Egyházke-
rületi Egyházi Értekezlet igazgató-választmányá-
nak május 24-iki üléséből 
Szilassy Aladár, Szőts Farkas, 

elnök. titkár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A népiskolai vallástani kézikönyvekről.* 
Észrevételek az Okor-Sziget-vidéki egyházi értekezlet tárgyalásaira. 

Nagy érdekkel olvasom mindig azokat a mozgalma-
kat, melyek az egyes egyházmegyékben és lelkészi körök-
ben a belmissziói tevékenység megindítására irányulnak. 
Ilyen érdeklődéssel olvastam az Okor-sziget-vidéki egyházi 

* E cikk tárgyhalmaz miatt szorult ki e Lap mult számából. 
Szerk. 



Értekezlet lefolyását is. Szépen indul, szép jövőt igér. 
Élénk eszmecsere indult meg, mint a tudósító mondja, a 
felett, hogy »a népies felolvasásoknak van-e maradandóbb 
hatásuk a hallgatóságra, vagy pedig a füzetes kiadványok-
nak?* Ha e kettő összeíérhetlen volna egymással s ki-
zárná egyik a másikat, volna értelme a vitának, de a kettő 
nemcsak megfér egymás mellett, sőt támogatja egymást. 
Az én gondolatom szerint mindkettőt lehet, sőt kell is a 
cél elérésére használni. 

Következett azután a legérdekesebb, s engem is 
közelről érdeklő tárgy: Légrádi János úr értekezése a nép-
iskolai vallástanítás sikertelenségének okairól. Megvallom, 
oly szépen ír, olyan meggyőződés és bensőség beszél érte-
kezéséből, hogy semmi kétségem sincs a felől, hogy való-
ban azt mondja, a mit hisz s nem vezeti sem írói viszketeg, 

•sem feltűnni akarás. E mellett bizonyít az a mea culpa, 
a miben első okát keresi a vallástanítás sikertelenségének, 
t. i. önnönmaguk gyengeségeiben s azután tér át a többi 
okokra. 

Azok az eszmék, a melyeket előszavában fölemlít, 
a cél, a melyet a vallástanítással elérni kiván, tiszteletre 
méltók. S ezekre nézve az az óhajtásom, bár így okos-
kodnék, bár így gondolkoznék minden tanító, akkor sokkal 
könnyebb munkájuk lenne a lelkészeknek is ; mert. vissza-
térne így az az idő, a mikor lelkész és tanító kezetfogva 
munkálkodtak a nép valláserkölcsi életének fejlesztésében. 
Csakis úgy remélhetünk eredményt, ha lelkész és tanító 
együtt működnek a nemes és magasztos cél elérésére. A 
tanítónak kell megvetni az iskolában az alapot, a melyre 
azután építhet a lelkész. Ezt annál biztosabb reménynyel 
várhatjuk, mivel theologiai tanáraink igen jól tudják, milyen 
szelleműnek, milyen valláserkölcsi érzületűnek kell lenni 
a lelkésznek s már itt az intézetben úgy nevelik őket, 
hogy innen már mint teljesen az ő szellemök szerinti lel-
készek lépnek ki a világba, az ő gondolkozásuk szerint 
nézik az embereket, az ő általuk megjelölt célra, az ő 
buzgóságukkal fognak törekedni. S hiszem, hogy ezeknek 
buzdításokra szükségük nincs is s a hol terük van, min-
denütt megindítják a mozgalmat. Évről-évre mindinkább 
szaporodnak az állomásokon az ő tanítványaik s a régiek 
lassanként leszorulnak. Ezért erős reményem van, hogy a 
belmissziói tevékenység, vagy a mint nevezik evangelizálás, 
mind nagyobb terjedelmet fog nyerni. 

Figyelemreméltó Szabó Aladárnak a Protestáns Lap 
közelebbi számában megjelent vezércikke, melyben az 
evangelizálás szükséges voltát egy alföldi városban nyert 
tapasztalásaiból bizonyítja, de nem kell figyelmen kívül 
hagyni az ottani lelkész aggodalmait sem, a ki a maga 
népét ismeri. Építeni itt is, mint mindenütt csak úgy lehet, 
ha megvan vetve az alap. Ezt pedig feltétlenül az iskolá-
ban nyerheti meg a gyermek. A későbbi alapvetés már 
nem a nyers tiszta földre történik, mert az ideig már sok 
minden lerakodott az ember szivébe és az alap ingatag lesz. 

Ezt ismeri el Légrádi is értekezésében s a vallás-
tanítás eredménytelenségének egyik okát a vallástani kézi-
könyvek rosszaságában találja és pedig legrosszabbaknak 
Papp Károly tankönyveit, mintha arra igyekeznének, hogy 
minél érthetetlenebbekké váljanak. Ez ugyan egy kicsit erős 
dolog, de nem vitázom ellene. Védje meg magát a biblia, 
melynek nyelvezete a bibliai történetekben mindenütt meg 
van tartva, csak emitt-amott egy-két szó az enyém, a 
hol a gondolatokat összekötni, vagy a következtetéseket 
levonni kellett. Az utánuk illesztett tanaiságok szintén az 
enyémek. Ha ezek rosszak, én vagyok érettök felelős, de 
a többiért a szentírás nyelvezete, melyet Károli teremtett, 
s melyet eddig mindenki érthetőnek, sőt a gyermek értel-
méhez legközelebb járónak ismert 

A mi a másikat, f. i. az erkölcstant illeti: az első 
kidolgozást én magam sem tartottam szerencsésnek, de 
akkor egy kényszerzubbonyt adtak a szerkesztőkre, a 
melyben dolgozniok kellett és még más is hozzájárult, 
hogy olyan tömörré és nehézkessé lett- Ha azonban az 
új lddolgozás, mely kérdések és feleletekben van szer-
kesztve, szintén ilyen nehézkes, ez már csakugyan az én 
hibám. 

Igen helyeslem, ha mozgolódnak. Örvendetes dolog 
lenne, ha egy egész irodalom indulna meg a vallásos tan-
könyvek készítése körül és győzne a jobb. Mert meg-
kritizálni a meglevőt igen könnyű, de jobbat készíteni 
nem könnyű. Azért szükségesnek tartanám, hogy lépné-
nek sorompóba sokan, írnának sokan, hogy lehetne válasz-
tani. A biráló bizottság részrehajlatlanságában meg lehet 
bízni. Az bizonyosan azt ajánlaná,-a melyik leghaszna-
vehetőbb. 

A mi azon észrevételét illeti Légrádi úrnak, hogy 
»más a falusi, más a városi gyermek, más képzeteik, más 
eszmekörük van s idegenbe, ismeretlen világba viszik a 
falusi gyermeket, melylyel megismerkedni sohasem tud. 
Azok, a kik az iskolák szellemét vezetni akarják, sohasem 
voltak a falusi iskola küszöbén belől s tudományuk csak 
könyvből merített*. Ha ezen megjegyzései a nagyobb 
paedagogusokra vonatkoznak, úgy hiszem, szívesen meg-
köszönik ezt a méltatást. A mennyiben pedig a tanköny-
vekre is vonatkoznak, ebben is igazat adok Légrádi úrnak, 
különböznek a falusi iskolák növendékei a városiaktól, s 
azt véli értekező, hogy más tankönyv kellene a falusiaknak, 
más a városiaknak. De hát nem találja Légrádi úr, hogy 
az egyik falu gyermekeinek intelligenciája is. nagyban 
különbözik a másik falubeli gyermekéitől, tehát ezeknek 
is külön paedagogiai szabályokat, külön tanrendet és külön 
tankönyveket kellene készíteni, hogy ismeretlen világba ne 
vezettessenek; sőt tapasztalásból tudom, hogy még ugyan-
azon egy iskola növendékei is lényegesen különböznek 
egymástól. 

Az én tudomásom szerint tanítani annyit jelent, mint 
az ismeretlent megismertetni, a képzés pedig, hogy az 
értelmiséget magasabbra emeljük, a tehetségeket fejlesz-
szük. Ha a gyermek mindig azon eszmekörben marad, a 
melyben otthon forog, s nem őt emeljük feljebb, hanem 
mi szállunk le és az ő eszmekörében mozgunk mindig; 
akkor a tanítás nem tanítás az iskola, nem képzőintézet, 
hanem csak menedékhelye a gyermeknek, a hol a nap-
nak nebánv óráját társai között felügyelet alatt eltölti. 

A tanító uraknak épen abban áll legfontosabb hiva-
tásuk, hogy a gyermeket az alacsonyról emeljék a maga-
sabbra. Az a tárgy, a mit tanítaniok kell, mindig maga-
sabban álljon, mint a gyermek képzettségi foka, a tanító 
uraknak hivatásuk megcsinálni a hidat, melyen a gyer-
meket oda felvezethetik. Megjegyzem, hogy ezeket nem 
saját tankönyveim védelmére mondom, megengedem, hogy 
ezek rosszak, használhatatlanok mind, hanem mondom 
átalában minden tankönyvről. De azt is jól tudom, hogy 
vegyék bár elő a tanító urak minden bölcseségüket és 
akaraterejüket, legyenek bár kezeik között kívánságuk 
szerinti tankönyvek és magyarázzanak szivök teljességé-
ből, mégis lesznek gyermekek iskoláikban, kiket a leg-
egyszerűbb dolgokra sem képesek megtanítani. 

Azok a tankönyvek, melyek kézen forognak, készül-
tek úgy a városi, mint a falusi iskolák számára. Nagyon 
korlátolt bölcseséget és tapintatot kellene föltennünk ta-
nítóinkról, ha nem mernénk rájuk bízni, hogy saját növen-
dékeik értelmiségenek színvonalához mérten válaszszák ki 
és tanítsák azt, a mi elég és úgy, hogy a folytonos emel 



kedésben ugrás ne legyen és betöltetlen hézagok ne ma-
radjanak. 

Az pedig legőszintébb óhajtásom, hogy lelkésztársaim 
vegyék kezökbe a tankönyvek ügyét és készítsenek jobbakat 
a meglevőknél. Nem kétlem ugyan, hogy a tanító urak is 
ismerik a bibliát s annak nyelvezetét, de azt megengedik, 
hogy a lelkészek mégis csak jobban ismerik és vallástani 
dolgokban is jártasabbak. Ennélfogva inkább ezektől vár-
juk a vallástani kézikönyvek készítését. 

Budapest. Papp Károly. 

T Á R C A . 

Dávid Ferenez peesétei. 
Jakab Elek, a tekintélyes unitárius történetíró, »Dávid 

Ferenez emléke« cím alatt 1879-ben megjelent nagy mun-
kájának 246. lapján a következőket írja: 

»De mindenek felett bizonyítják Dávid F. türelmes-
ségét hivatalos iratainál használt peesétei. Ez meglepő, 
sőt egyetlen a történelemben (!). Az első egy paizs közép-
pontjába helyezett halmon álló húsvéti bárány, zsineggel 
nyakához akasztott, jobbfelé hátradűlő zászlót tart, mely-
nek nyeléből a zász]ó első részénél kereszt emelkedik 
magasra. A paizs fölött négy betű S(IGILLUM) T(RAN-
SYLVANORUM) V(NITARIORUM) M(INISTRORUM) = az 
erdélyi unitárius papság pecsétje; a paizs két oldalán a felső 
részen van két betű F(RANCJSCUS) D(AVIDIS) == Dávid 
Ferenez. A bárány Krisztus emberileg kifejezett jelképe, 
a kereszt szenvedésének ábrázolója. Ha meggondoljuk, 
hogy az unitáriusokat a római katholikusoktól leginkább 
a keresztről való bittan, mint a háromság jelképes kife-
jezése választja el, lehetetlen meg nem hajolnunk Dávid F. 
szabadelvű hitbuzgósága előtt, hogy ő, a ki a háromság 
ellen oly megátalkodott harezot vívott szószéken és iro-
dalomban, nem tartva hívei megbotránkozásától, nem a 
katholikusok megrovásától, mint unitárius püspök any-
nyira toleráns, (!!) hogy e vallásával homlokegyenest 
ellenkező pecsétnyomót használta.1 Másik pecséte egy 
római intaglio, alakja tojásdad, a kőbe vésett idom féríi 
alakot mutat, arca szakáltalansága s keresztbe helye-
zett labai az ifjabb római férfi istenségek közül Hermest 
(Mercuriust) gvaníttatják; szemben eléfelé áll, fejével kissé 
jobbra fordulva, baljával oszlopra támaszkodik, jobbját 
csípőjére helyezi; baljában kígyós bot, jobbjában erszény 
Hermes attribútumai. Legyen oka classicismus és régészet 
iránti hajlam, vagy valamely rá nézve kedves dolog em-
léke; sőt ha véletlenség vagy divat is: az a tény, hogy egy 
oly puritán egyház püspöke használta, minő az unitárius 
s a mily buzgó hitében Dávid F. volt — minden esetben 
felemelkedett lélekre mutat.2 Úgvlátszik, ebben Kálvin lel-
kével találkozott gondolatja. Ő azt mondotta: az a nem-
keresztyén, a ki a Jupiter szobra előtt tette meg áldozatát, 
épen azt imádta, a kit mi mennyei fény által felvilágo-
sítottak tisztelünk.« 

Ennyit mond Jakab Elek a Dávid F. két pecsétjéről. 

1 Debrecen város pecséte is némi módosítással ez. Hihető, 
hogy Dávid F. akkor vette fel, midőn még hitte a magyar eklé-
zsiáknak a kereszt megtartása mellett egyesíthetését. Dávid F. 
pecséte zöld viaszba van nyomva s négyszögű papírral födve. 
(Jakab E megjegyzése.) 

2 Leírása az oklevéllel együtt közölve volt Sárospataki Fü-
zetek 18Í9. Vitt. füzete 479—480. 11. Mindkét pecsét rajza látható 
Egyháztört. Emlékek után a kőrajzok III. IV. száma alatt. (Jakab 
E, .megjegyzése ) 

Mindenesetre »meglepő«, sőt talán »egyetlen« az a sphra-
gistikai symbolika, a mely az ismertetett két pecsétnyo-
móban bizonyítékokat keres és talál Dávid F. türelmes-
ségére, szabadelvű hitbuzgóságára, toleráns voltára és fel-
emelkedett lelkére nézve. De hát mindez felfogás és izlés 
dolga; azért közelebbről birálat alá venni, vagy csak bő-
vebb megjegyzés tárgyává is tenni nem akarom. Célom 
csak az, hogy az első helyen ismertetett pecsétnyomó 
betűinek helyes értelmét megállapítsam. 

E betűk közül az F. D. bizonyára Franciscus Da-
vidis-1 jelent, ezzel tehát teljesen tisztában vagyunk. 

De mit jelent a másik négy betű: S. T. V. M. 
Szilágyi István, ki a Jakab Elek által idézett helyen leg-
először írt e pecsétről, e négy betű jelentéséről a követ-
kezőket mondja: 

»Rajta (a pecséten) a tetőn e betűk: S. T. V. M. 
mely hogy hivatali felirat: egy tekintetre látszik. Olvasása 
talán ez volna: 5(igillum) (in) T(ransvlvania) F(ngaricum) 
ili(inistrorum); legalább az oklevél bevezetése szerint ez;1 

vagy ha F. D.-re vitetik: Superintendes Transylvaniensis 
Fngaricorum J/inistrorum. Szilágyi István tehát kellő 
óvatossággal, kétféle magyarázatát is adja a négy betűnek, 
de egyik magyarázatot sem mondja feltétlenül helyesnek, 
a mint az a talán szócskából nyilván látszik. 

Jakab Elek már nem kétségeskedik, hanem egysze-
rűen, apodictice megmagyarázza a négy betűt eképen: 
S(igillum) T(ransylvanorum) V(nitariorum) M(inistrorum) === 
az erdélyi unitárius papság pecsétje. 

A Szilágyi István első és a Jakab Elek magyarázata 
ellen azt a kifogást kell tennem, hogy egy testület pecsét-
jén az illető magán személy vagy testületi főnök, nevének 
kezdő betűi nem szoktak helyet foglalni. Ha egy testületé 
az a hivatalos pecsét, akkor semmi helye nincs azon 
valamely egyén neve kezdőbetűinek: ha pedig — mint 
itt is — egy egyén, illetve testületi főnök nevének kezdő-
betűi vannak a pecséten: a többi kezdő betűk vagy az 
illető hivatali állására, vagy pedig az illetőnek (esetleg 
címerének) jelmondatára (symbolum) vonatkozhatnak. 

Ezen szempontból a Szilágyi István második ma-
gyarázatát: »S(uperintendens) T(ransylvaniensis) V(ngari-
corum) M(inistrorum)* elfogadhatónak tartanám, ha ez 
ellen ismét űj nehézség nem merülne fel, a mely különben 
a másik két magyarázattal szemben is fenforog. 

Dávid F. hivatali állásának ilyetén jelzését: szupe-
rintendens Transylvaniensis« soha sem láttam s nem is 
láthattam, mert az ilyen kifejezés a latin hivatalos nyelv 
törvényeivel ellenkezik. Észrevette ezt Szilágyi István is, 
midőn az első magyarázatban a »Sigillum (ÍM) Transyl-
vania«-t és nem »Transylvanorum«-ot olvas, (mint Jakab 
Elek). Akármelyik magyarázatot vegyük fel a három közül, 
megtartván mindeniknek szavait, a helyes szórendnek így 
kell következnie: 

1. S(igillum) V(ngaricorum) M(inistrorum) (in) T(ransylvania.) 
2. S(uperintendens) V(ngaricorum) M(inistrorum) (in) T(ransylvania.) 
3. S(igillum) V(ngaricorum) M(inistrorum) (in) T(ransylvania.) 

Tehát az ismert három olvasást véve fel, a négy betűnek 
így kellene egymásután következnie: 

S. V. M. T. 

nem pedig — mint a pecséten van — így : 

S. T. V. M. 

1 Az oklevél ugyanis így kezdődik : Franciscus Davidis, pas-
tor Ecclesiae Glaudiopolitanae et Szuperintendens iUinistrorum Hwn-
garieörum per totum regnum 2'ransilvaniae verum Deum in spiritu 
et veritate ínvocantium. 



Pedig a pecséten S. T. V. M. áll. Mi lehet e négy 
betű jelentése? mert hogy sem a Szilágyi István, sem a 
Jakab Elek magyarázatai nem állhatnak meg, azt — úgy 
vélem — kellőkép bebizonyítottam a fentebbiekben. 

A megfejtés meglepő lesz s nagyon egyszerű. Való-
ságos Kolumbus tojása. Már Jakab Elek említi, hogy a 
zászlós bárány ott van Debrecen címerében is. A debre-
ceni (városi) nyomda termékein ] szintén láthatunk ilyen 
címert, még pedig ezzel a jelmondatos körirattal: 

• MINT A BARAN. MEG. NEMVL 
A NIRV ELOT. ESA: LIII.« 

Ez a szentirati hely (Ézsaiás 53: 7.) a Luther for-
dítása szerint így van: 

>Wie ein Schaf, das verstummet von seinem 
Scheerer.« 

Én azt hiszem, hogy az a STVM a zászlós bárány 
felett a Dávid F. címerében valósággal annyi, mint stnmm, 
a szokott symbolikus körirat legjellemzőbb szava. 

Ha helyes — és erősen hiszem, hogy egyedül helyes 
e megfejtés, akkor az is nyilván van, hogy Dávid F. e 
pecsétnyomót akkor csináltatta vagy kapta ajándékba, 
mikor még a lutheránus vallás hive volt; a pecsétmetsző 
pedig — mint német ember — németül véste rá a címerre 
a szokásos jeligét. Az sem lehetetlen, hogy épen witten-
bergi tartózkodása alatt (1545—48) szerezte Dávid e 
pecsétnyomót.2 

Hogy aztán valaki — bármint változtatta is vallásos 
nézeteit — ifjúkori, talán kedves emlékű pecsétnyomóját 
nem dobja félre csak azért, mert azon a szenvedő Isten-
ember jelképe van, hanem használja azt élte végéig, fel-
váltva néha egy intagliós pecsétnyomóval: ebből én — 
megvallva az igazat — türelmességet, szabadelvüséget, 
tolerántiát és emelkedett lelküséget egyáltalában nem tudok 
kiolvasni. 

Kassa. Révész Kálmán. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Bossuet beszédei. I. kötet. Fordította és bevezetéssel ellátta Acsay 
Ferencz, a győri főgimn. igazgatója. Bossuet arcképével. Kiadta a 
pannonhalmi sz. Benedek-rend. Esztergom, 1895. Laiszky és Kókai 

bizománya. Ára ő frt. (LXX + 691 1. 8°. 

IL 
Mielőtt az egyes beszédeket, legalább thémájuk és 

felosztásukban, bemutatnám, az eddig mondottak kiegé-
szítéséül még annyit kell jeleznem, hogy B. hallgatói a 
magasabb körökből valók lévén, irálya s nyelvezete is 
ehhez alkalmazott, nemes, finom; de azért világos és ért-
hető. »Uraim, hölgyeim* s per »önök« szólítja hallgatóit 
s ha idéz a vastagabb pennájú szentatyák vagy szentírás 

1 Például Melius »Magiar Praedikatioc* címlapján, (1563.) 
továbbá a »Corpus Juris Hungaricic latin Indexén ,(1642.) A két 
címer annyiban tér el egymástól, hogy a régibben (heraldice) jobb-
ról van a bárány feje, az újabban balról s ekép a jobb első lábá-
ban tartott zászlónak is épen'megfordított állása van a két címeren. 

2 Teljesen ki van tehát zárva szerintem az a lehetőség, hogy 
Dávid e pecsétnyomót unitárius püspök korában, püspöki hivatalos 
pecsétként, vagy az unitárius papi testület hivatalos pecsétjeként 
csináltatta volna. Hasonlókép nem fogadhatom el Jakab E. azon 
— meglehetősen homályos — véleményét sem, hogy Dávid e pe-
csétet >akkor vette fel, midőn még hitte a magyar eklézsiáknak a 
kereszt megtartása mellett egyesíthetését«' Ugyan mikor volt ez a 
korszak ? 

erősebb kifejezéseiből, engedelmet kér. hogy a saját sza-
vaival tolmácsolhassa őket. 

P. o. mikor Flaviust idézi Jeruzsálem pusztulásának 
leírásánál, midőn a végszükség iszonyalosságokra kény-
szerűé az éhen halókat, az anyát arra, hogy... itt felsóhajt: 
»0h anyák, ti ne hallgassatok ide!« s azután folytatja, 
hogy az anya megölte, megfőzte gyermekét. 

A szentírási idézetek, mint már említém, nála nem 
sallangok, hanem a tárgyból szorosan folyó, a legtermé-
szetesebben odaillő érvek. Hogy mikép használja föl, ho-
gyan bánik velők, miben és hogyan tér el a szokásos 
ösvénytől, s általában, hogy közelebbi tájékozást nyer-
hessünk B. beszédeinek szerkezetéről, jellegéről, ime né-
hány példa. 

Az Isten lörvényéről beszél a 11.8 (nálunk 119-ik) 
zsoltár 59-ik verse alapján. (Gondolkoztam utaimról s a 
te bizonyságaid szerint irányoztam lépéseimet.) (Vesd 
össze Károlival.) 

Tudatlanságban születtem — így, ezzel indítja meg 
a tárgyalást s eszközli a felosztást — vak létemre vezető 
kell, a ki tévedező lépteimet irányítja. Erre van szükségem 
első sorban. 

De nemcsak a tudatlanság homályosítja el lelkemet: 
akaratom is végtelenül fegyelmetlen, biztos szabályt kell 
keresnem, mely erkölcseimet vezeti, cselekedeteimet mér-
sékli. Erre van szükségem másodsorban. 

S végre a harmadik: értelmem s akaratom, melyek 
tetteimet irányozzák, ennyire meg lévén rontva, egyik a 
tudatlanság, másik a fegyelmetlenség folytán, az egész 
lelkemet megzavarja, örökös állhatatlanságba s nyugtalan-
ságba esem. Egyik vágyból a másikba tévedek a nélkül, 
hogy rátalálnék arra, a mely kielégít. Támaszra van 
szükségem, mely biztos nyugalmat, békét nyújt. 

E három dologra van szükségem. Oh Istenem, hol 
találhatom fel őket? »Gondolkoztam utaimról.* Az emberi 
bölcseség folyton ingadozik, az emberi törvények folyton 
hiányosak, a világi javak mulandók, lelkemnek magasabbra 
kell emelkednie. Az Isten törvényében csalhatatlan vezetőt, 
biztos szabályt, rendületlen békét látok. 

Az első részben tehát szól a tudatlanságunkról. Nem 
a világi tudományokban való tudatlanság miatt panasz-
kodik, hanem azon szerencsétlenségünkön, hogy nem ismer-
jük voltaképen a mi sajátunk, a valódi jót és rosszat, nem 
ismerjük az igazi zsinórmértéket, melynek életünket kel-
lenne szabályoznia. A világ valamennyi bölcse törte rajta 
fejét s a világ valamennyi bölcse csalódott. Kezedet nyúj-
tod, te bölcselet, támogatásomra, vezetésemre: elébb azon-
ban tudni szeretném: biztos-e vezérleted. >Ha vak vezeti 
a világtalant, mindketten verembe esnek.'- S hogyan biz-
hatnám benned, te szegény bölcselet? Mi egyebet látok 
iskoláidban hiábavaló, soha véget nem érő vitatkozásnál? 
Mindig kétségeken törik fejőket; de soha megoldásukig 
nem jutnak el. Jegyezzék meg, kérem, hogy mióta csak 
a világ bölcselettel foglalkozik, a főkérdés mindég az em-
ber alapkötelmei, végcélja körül forgott. A mit az egyik 
igaznak állított, azt a másik, mint hamisat elvetette. A 



vélemények ez elágazása mellett állítsunk a bölcselők közé 
egy oly embert, a ki nem tudja, mi a teendője a világon; 
s legyen együtt a világnak lehető legbölcsebb embere mind; 
mikor lesz képes e szegény ember magát elhatározni, ha 
addig akarna várni, míg ők tanácskozásukban valami biz-
tos megállapodásra jutnak ? Elébb összeférnék a hideg és 
meleg, mintsem a bölcselők egyetértésre jutnak tanításuk 
igazságán. 

Nem, kedves híveim, én soha meg nem bízhatom 
pusztán magában az emberi értelemben; annyira változó, 
annyiszor esett tévedésbe, hogy nyilván vesztébe rohan, a 
kinek más vezetője nincs. Ha az emberi lélek e mérhetlen 
s folyton hullámzó tengerére tekintek — ha szabad így 
szólnom — az emberi értelemnek és véleményeknek e 
mérhetlen területén nem vagyok képes fölfedezni egyetlen 
nyugodt pontot, egyetlen biztos kikötőt sem, mely ne vált 
volna hírhedtté valamely kiváló ember hajótörésével. Ugy, 
hogy Jób próféta kétségbeejtő fájdalmában a különböző 
csapásokon siránkozván, méltán panaszkodhatott tudatlan-
ságunk miatt körülbelül e szavakkal: Ó ti, kik a tengeren 
hajóztok, a kik messze vidékeken kereskedtek, mondjátok 
meg »vájjon hosszú és fáradságos utatokon nem találta-
tok-e rá, hol lakozik az értelem s mely boldog tartomány-
ban lakik a bölcseség* (Jób 28, 30) (V. ö. Károlival). 
Bizonyára »elrejtőzött a halandók szemei elől s még az 
ég madarai* vagyis a legfenköltebb szellemek »sem födöz-
ték fel nyomát®. »A halál és mulandóság* vagyis az érett 
kor s a roskadozó öregség, mely az évek súlya alatt meg-
görnyedve csak sírját látsz'k szemlélni, »a halál és mulan-
dóság mondták nekünk: végre hosszú kutatás, fáradságos 
tapasztalás után hallottunk róla valami zavaros hírt, de 
biztosat nem mondhatunk róla*. 

»S megfoghatlan Bölcseség, melyet oly sok bizony-
talan és tudatlan vélemény vihara csapkod, nincs más 
menedékhelyem náladnál; te lész a biztos kikötő, a hol 
tévedéseim véget érnek. Valamint hajdan tűzoszlopot gyűj-
tött irgalmasságod az éj Sötétjében, mely népedet, Izraelt, 
a lakatlan vad pusztákon vezette, úgy adtad nekem meny-
nyei fáklyaképen ^törvényeidet, melyek habozó lelkemet 
támogatják, bizonytalan lépéseimet vezetik« (Zsolt. 118. 
1050.) stb. 

Összevetve az idézeteket Károlival, láthatjuk, hogy 
nemcsak azzal nem egyeznek, de még a vulgátával sem. 
Csak — mint maga B. mondja — »körülbelül* a szent-
írásban megvannak. De bizonyos, hogy odaillenek s szépen 
és helyesen magyarázza. 

Az itt adott ízelítő azonban nem a legjobb beszéde 
B-nak, tán épen a legkevésbbé sikerültek közül való. Ha-
talmas logikája, mélyen járó gondolataival bármelyik másik-
ból is jobban kitűnnék, ha a tér engedné a mutatványok 
közlését. Ő maga iránt a legszigorúbb, tudja, hogy nem 
szabad könnyen átsiklania a tárgyon, hanem bele kell 
abba mélyednie. Ugyanazért gyakran hangsúlyozza beszéd-
közben ^hatoljunk mélyebben«, ^n^ végezzünk oly köny-
nyedén, tegyük állításunkat még érthetőbbé, jobban ki-
fejtvén*, »a gyökeréig akarok hatolni*. »Az apostol fel-

fogásánál még mélyebbre kell hatolnunk«. "Engedjék meg 
önök, hogy tárgyamba mélyedjem*; minduntalan használ 
ilyen nyilatkozatokat. 

És csakugyan belemélyed. 
Mikor a felosztást megtette, hozzáfog a felállított tétel 

bizonyításához, a mit akképen szokott, hogy felállít egy 
másik téielt, ö^mert, kétségbe nem vonható igazságot az 
életből, a szentírásból vagy atyákból s ebből vezeti le a 
bizonyításra váró tételt. P. o. a bünbdnatról szóló beszéd 
I-ső része: A bűnbánat az embernek Istennel való kibé-
külése. 

Ehhez így kezd : : 
»Hogy mélyebben hatolhassunk tárgyunkba, vessük 

beszédünk alapjául azt az igazságot, hogy az emberi élet-
ben semmi sem tarthat jobban számot az örökös hűségre, 
mint a kiengesztelődött barátság«. S elmondja, hogy miért 
erősebb a kiengesztelt barátság s ezután így folytatja: 

»Ez igazság alapján fordulok önökhöz, bűnbánattal 
megkészült keresztyének, azt mondván, hogy Isten önök-
től is sokkal fontosabb hűséget, Őszintébb értelmet kiván. 
Miért ? Mert kibékültek vele. Azt kívánja, hogy bensőbben 
szeressék Őt. Nem én mondom, maga jelentette ki ezt 
evangéliumában, midőn Magdolnáról azt mondta Simon 
farizeusnak; »A kinek kevesebb bűnét bocsátják meg, 
kevésbbé szeret, a kinek többet bocsátanak meg, az job-
ban szeret* (Luk. VII.47). 

A gondviselésről szóló beszéd főrésze: »Ha a csapá-
sok közepette a gonoszok jólétére veted szemeidet, te jó 
ember, ne zúgolódjál miattok; mert nem érdemes meg-
kívánni állapotukat*. »Hogy tárgyunkba mélyedhessünk 
— így kezdi meg — azon csalhatatlan igazságon kezdem 
okoskodásomat, hogy nincs rendesebb valami a világon, 
mint az emberi dolgok folyása s mind e mellett semmi-
ben sem oly föltűnő a rendetlenségük«. 

Bár mindvégig magvasan, érdekesen beszél; de hossza-
dalmas fejtegetései alatt a figyelmet mégis lankadni lát-
ván : gyakran ébresztgeti hallgatóit, gyengéden, ilyen for-
mán: »Szent Ágoston mondja — mily szép szavak ezek, 
figyeljenek s véssék emlékezetükbe!* »Kérem önöket, ért-
sék meg jól!* »Nem tudom, élig érthetően adtam-e elő?« 
»Ugy látom azonban, mintha meg akarnának akasztani 
beszédemben, azt mondván: Igaz, jól látjuk, hogy Jézus 
együtt érezte gyarlóságunkat; de mi mást vártunk tőled, 
azt ígérted: kimutatod, hogy az ő gyarlóságai gyógyítják 
a miénket, ezt kellett volna kifejtened.« »Kisérjenek kérem 
még egy kissé figyelemmel, érdemes ezt meghallgatni* stb. 

Néha terjengő, 8—10 sorban mondja el, a mit egy-
ben elmondhatna, vagy mondania sem volna szükség 
(182. 189. 1.); sőt ismétlésekbe esik p. o. a 234—5. lapon 
mondottakat már előzőleg, az I. reszben (a 230—1. lapo-
kon) szórói-szóra elmondta. De általában s egészben véve 
e beszédek kétségbevonhatatlan nagy elmének szüleményei 
s méltók arra, hogy mindén egyházi szónok, különösen az 
ifjú nemzedék tanulmányozza. Acsay kiváló jó szolgála-
tot tett a magyar prédikáció-irodalomnak, midőn Bossuet 



I-ső kötetével megajándékozta. A másodikban — mint igéri 
az előszóban — a halotti beszédeket adja. 

Ezen I. kötet tartalma: 
X. Elmélkedés az élet rövidségéről. (Ifjúkori értekezés.) 
2. Az Isten jósága és szigorúságáról. (Luk. 19, 41. 

alapján) (Tulajdonkép a Kr. könyörületessége és szigorú-
sága). 1. Krisztus jósága folytán siránkozik bajainkon, 
2. bűneink nagysága miatt kérlelhetetlen lett. 

3. Az Isten törvénye. (119. zsolt. 590.) 1. Kalau-
zunk a tévedésekben, 2. szabályunk a rendetlenségben, 
3. megnyugvásunk állhatatlanságunkban. 

4. A kereszt felmagasztalása. (Gal. 6, 14.") A kereszt-
ben tűnik ki Istennek 1. hatalma, 2. irgalma. 

5. A gondviselés. (János 16, 20.) 1. A jó ember 
látván a gonoszok jólétét, nem zúgolódik, mert nem meg-
kívánni való. »A világ örülni fog.« 2. Nem csügged el, 
mert a bajok csak gyógyszer. 3. »Ti pedig szomorkodni 
fogtok.« 3. Ha ereje lankad, bátorítja magát az igért jók 
reményével, szomorúságtok örömre válik. 

6. A bűnbánat. (Róm. 6, 2.) 1. Istennel való kibékü-
lés, 2. hathatós gyógyszer. 3. szentsé.g 

7. Kr. születésének titka. (Lukács 2, 12.) 1. Az Isten 
fia magára vette természetünket, hogy fölemelje: »találtak 
egy gyermeket.« 2. Alávetette magát gyarlóságainknak, 
hogy meggyógyítsa: »rongyokba takarva.« (Károliban 
bepólyálva.) 3. Alávetette magát a nyomoroknak, hogy 
ezeket leküzdje: »jászolba fektetve.« 

8. A keresztyénség valódi szelleme. (Pünkösdi 1. 
Thess. V. 19.) A ker. szelleme 1. erőnek, 2. szeretetnek 
szelleme. 

9. A szegények méltósága az egyházban. (Zsolt. 82, 
13.) 1. Utolsók a világban, de elsők az egyházban, 2. a 
gazdagok csak azért vannak, hogy nekik szolgáljanak, 
3. a mennyei jók csak a szegényeket illetik s a gazdagok 
csak ő általok nyerhetik meg. 

10. Az ördögök. (Máté 4, 1.) 1. erejök, 2. ravaszko-
dásaik, 3. valódi gyöngeségök. 

11. Az életszükségletekről való szorgoskodás. Tulajdon-
kép : a földi javak kívánsága) (János VI. 5.) 1. Ne epe-
kedjünk utánnok, 2. feleslegest ne pazaroljuk el, 3. rend-
kívülit ne óhajtsunk. 

12. A világi dicsőség. (Virágvasárnapi, Máté. Úr 5.) 
1. Hízeleg az erénynek s megrontja, 2. leplezi a vétket s 
tekintélyt szerez, 3. az embernek tulajdonítja, a mi az 
Istené. 

13. Az Isten igéje. (Máté 17, 51.) Hallgassuk 1. kül-
sőleg, 2. belsőleg, 3. kövessük. 

14. Az igazság megvetése. (János 8, 46.) A bűnösök 
szeretnék megsemmisíteni az igazságot Istenben, ember-
társukban, önmagukban. Nekünk ellenben azt kell kíván-
nunk 1. hogy az Istenben levő igazság vezéreljen, 2. a 
lelkiismeretünkben levő felvilágosítson, 3. embertársaink-
ban levő megjavítson. 

15. Gyertyaszentelő napján. (Lukács II. 22.) A Kr.-
sal 3-féleképen áldozzuk fel magunkat: 1. a lemondás, 
2. az önmegtagadás, 3. az alázatosság áldozatával 

16. Az evangeliumi igehirdetés (Máté 6, 4.) 1. Föl-
tárja a nem ismert igazságot, 2. az ösmertet tökéletesíti, 
3. szivünkben meggyökerezteti. 

17. A gonosz gazdag. (Luk. 16, 12) 1. Magára ma-
rad, 2. életbevágó ügyéhez jutott, 3. a legnagyobb nyomorú-
ságba került. 

18. A gondviselés. (Luk. 16, 25.). Szólaltassuk meg 
az evangéliumot a szerencse ellen, hogy megismerhessük 
káprázatait, 2. szólaltassuk meg a szerencsét önmaga ellen, 
hogy láthassuk állhatatlanságait. 

19. A halál. (János 11, 34). 1. Egyedül a halál győz 
meg semmiségünkről, 2. egyedül ő ismertet meg méltósá-
gunkkal. 

20. Gyümölcsoltó boldogasszony napja. (Ján. 3. 16.) 
Istennek kell adnunk magunkat 1. Jézus iránti szeretetből, 
2. az ő példájára, 3. az ő útjain és közbenjárására. 

21. A bűnbánat hathatóssága. (Luk. 7, 44.) Magdolna 
példája mutatja, hogy a bűnbánatban 1. erőt találunk, 
mely támogat, 2. kellemet, mely vonz. 

22. A bűnbánat bensősége. (Lukács 7, 37.) Jézus a 
bűnössel megismerteti 1. szeretetét, 2. fenyegetéseit. 

23. Ugyanaz (Lukács 7, 38.) Ne olyan bűnbána-
tunk legyen, a mely megcsal, hanem 1. a mely megváltoztat, 
2. a mely megaláz, 3. megóv és megerősít. 

24. A királyok kötelességei. Virágvasárnapi. (Máté 
21. 5.) Az ev. a királyok fején, az ev. a királyok kezé-
ben, azaz: 1. a Krisztus rajtok, 2. általuk akar uralkodni. 

25. Krisztus kínszenvedése. (Máté 26, 28.) Krisztus 
végrendelete 1. megdönthetetlen, mert saját vérével írta, 
2. hasznos, mert bűneink bocsánatát hagyta meg benne, 
3. méltányos is, mert azt parancsolja, hogy szenvedései-
nek részesei legyünk. 

26. Az emberek ítélete. (János 8, 10—11.) Két vétek 
van nagyon is elterjedve, 1. túlságos szigorúság mások, 2. túl-
ságos elnézés magunk iránt. 

27. Az utolsó ítélet. Adventi. (Lukács 21, 24.) 1. Kik 
rejtegették bűneiket, le lesznek leplezve, 2. a mentegetőd-
zők le lesznek győzve, 3. a büszkék és nemtelenek lesújtva. 

28. Jézus Krisztus Istensége. Adventi (Máté 11, 6.) 
Jézus Krisztus a maga személyében 1. feltétlen igazságot 
mutat a hit megalapításával, 2. csalhatatlan igazságot 
erkölcseink szabályozásával, 3. kimeríthetlen jóságot bű-
neink bocsánatával. 

29. Az áldicsöség. Adventi. (János 1, 19.) Kikerül-
hetjük 1. ha a dolgok valódi becsét, 2. az értelemmel való 
összhangjukat, 3. a rendet tekintjük. 

30. A bűnbánat szükséges volta. Adventi. (Lukács 
3, 19.) 1. A bűnös halálos csapást mért önmagára bűné-
vel, 2. ha bűnbánatot nem tart, Isten igazsága sújtani fogja. 

31. A tékozló fiú. (Lukács 15, 11.) A tékozló fiú 
eltávozik, majd visszatér. Ebből látjuk, 1. hogy a gyönyö-
rűség a fájdalom forrása, 2. a fájdalom pedig a gyönyö-
rűség forrása. 

32. A felebaráti szeretet. (Máté 18, 20.) abban áll, 
ha 1. egyesüljünk, 2. egymást javítjuk, 3. kölcsönösen meg-
bocsátunk. 

U 



33. Isten méltó imádása. (János 4, 23.) 1. Igazság-
ban, 2. lélekben. 

34. Az igazság megvetése. (János 7, 7.) Az igazsá-
got mindenütt szeressük, s hol találjuk? 1. Istenben, 2. ön-
magunkban, 3. feleberátunkban, a végből, hogy az Istenben 
levő igazság felvilágosítson, a bennünk levő ösztönözzön, 
a felebarátunkban levő megrójon. 

35. Az igazság. (Zaehar. 9, 9.) Az igazság segédei 
az állhatatosság, az okosság és jóság, 1. az állhatatosság 
megszilárdítja a szabályokban, 2. az okosság a tényekről 
világosítja föl, 3. a jóság türelmessé teszi a nyomorúságok 
és gyarlóságok iránt. 

36. Mindszentek napján. (1. Kor. 15, 28.) Az égben 
1. Istent látjuk, 2. Istenben örvendezünk, 3. benne örökre 
megnyugszunk. 

37. Az egyház egysége. (IV. Mózes 24, 1, 2, 3, 5.) 
1. Az egyház egy és szép a maga egészében, 2. szép és 
egy minden tagjában, 3. szép és egy örökös egységénél 
és szépségénél fogva. 

38. Bourdaloue beszéde a gondviselésről. 
39. Maszillon beszéde a végső töredelmetlenségről. 
40. Pázmány beszéde karácsonykor. 
Ez a 691. oldalra terjedő I. kötet tartalma. 
Nagy-Igmánd. Szentkúti Károly. 

BELMISSZXÓ. 

Belmissziói mozgalmak hazánkban. 
I. 

Nem tudom, hogy valahol egy egészben fel lettek 
volna tüntetve a mi magyar protestáns és közelebbről 
református egyházunkban újabban megindult evangeliumi 
vallásos mozgalmak; de ha nem voltak, annál érdekesebb 
lesz ezeknek feltüntetése mindenek előtt, kik e mozgal-
makkal rokonszenveznek, s talán ösztönző s bátorító 
azokra nézve, a kik még idegenkednek vagy közönyösen 
fordulnak el azoktól. 

Ez evangeliumi mozgalmak több alakban nyernek 
kifejezést. A helyi és társadalmi viszonyok lényeges be-
folyást gyakorolnak azoknak megnyilatkozási formájára, a 
mi azonban csak örvendetes, mert ez által is igazoltatik 
az, hogy egy vagy más formában, de mindenütt lehet 
valamit tenni az evangeliumi vallásos élet ébresztésére 
vagy erősítésére, s e tényekkel szemben teljesen alaptalan-
nak tűnik ki az az állítás, hogy a belmisszió gyakorlása 
nem vág a mi magyar természetünkhöz. Bizony nagyon 
hozzá vág az, csak körültekintéssel s a helyzetnek meg-
felelő formában vigyük azt népünk szivéhez. 

A kép, mit e mozgalmakról Ígéretemhez képest így 
felmutatni fogok, semmi esetre sem teljes, mert mindarról, 
a mi e téren eddig történt, nincs pontos értesülésünk; a 
mit a következőkben adunk, azt csak azoknak alapján 
teszszük, a mikről e Lap és különösen a »Hajnal« útján 
tudomást szerezhettünk. Ha kimaradt valami, pedig bizo-

nyosan kimaradt nem egy, de több adat és mozzanat, 
arra legyen mentségünk az, hogy tudomással nem bírtunk 
róluk. A mi megint tanulság lehet a jövendőre, hogy ha 
teszünk valamit, ne resteljünk arról egy kis tudósítást kül-
deni, vagy e Lapnak vagy a Hajnalnak, a melyek szívesen 
s kész örömmel hozzák azokat másoknak is tudomására. 
Ez által nem kérkedünk, nem önmagunkat portáljuk, hanem 
buzdítást, kedvet s irányt adhatunk másoknak is a további 
munkálkodásra. Haladni, jobbról-jobbra jutni csak úgy lehet, 
ha eszméket, gondolatokat cserélünk s felmutatjuk az ered-
ményt, mit elérni képesek valánk. 

A hazánkban megindult belmissziói mozgalmakat 
több csoport alá oszthatjuk be. 

Kezdjük legelső sorban a vallásos összejövetelekkel, 
felolvasásokkal és vallásos irányú estélyekkel, s pedig 
azért, mert ez a tér az, a melyen a legtöbb helyen tettek 
kísérletet s a honnan csak tudósításaink vannak, min-
denütt a legbátorítóbb eredménynyel. Harmincnál több 
azon helyek száma, hol tudomásunk szerint ily felolva-
sásokat tartottak, részint csak a téli hónapokban, részint 
hosszabb időn keresztül s mindenütt az volt a tapasz-
talat, hogy népünk kész örömmel ment azoknak meghall-
gatására, s hogy az a hatás, mit a felolvasások vagy 
előadások keltettek, örvendetes eredményeket hozott létre 
az egyházi élet minden terén. Ily vallásos felolvasások 
s estélyek tartattak: Budapesten a Lónyay-utcai nagy-
teremben, az ifjúsági egyesületben, a ref. közművelődési 
egyletben és a Lorántffy Zsuzsanna-egyesületben; inkább 
isteni tiszteleti jelleggel a Hold-utcai s az Erzsébet-körúti 
imateremben; ezenkívül már régebb idő óta rendszeresen 
tartatnak vallásos estélyek a budapesti német református 
egyházban és a skót református misszió által. Továbbá 
Sárkeresztúron, Nagy-Kállóban, Tisza-Földváron, Hód-
Mező-Vásárhelyen, Karcagon, Majtison, Körmenden, Gyo-
mán, Sárospatakon, Rozsnyón, Eperjesen, Pápán, Már-
maros-Szigeten, Nagy-Kikindán, Nyíregyházán, Sélyén. Sár-
szentlőrincen, Pécelen. Pátkán, Nemes-Pátrón, Mohácson, 
Boros-Sebesen, Komárom-Tarjánban, Mezőtúron, Nagy-
Váradon, Új-Sóvén, Kun-Madarason, Veresegyházán, Vác-
Hartvánban, Pakson, részint magok a lelkészek által, ré-
szint a tanárok s a buzgó tanítók közreműködésével. S 
mindenütt az volt a tapasztalat, hogy az eredmény bőven 
kifizeti a reá fordított munkát, mert népünk mind nagyobb 
érdeklődéssel sietett a részint hitébresztő és erkölcsneme-
sitő, részint oktató, de mindig tanulságos felolvasások 
meghallgatására s nemcsak meghallgatta azokat, hanem 
nemes keresztyéni erények gyakorlására is ösztönöztetett 
általuk s felkeltetett lelkükben az érdeklődés a nemesebb 
keresztyén élet iránt. 

Jó részt ezen felolvasásoknak s vallásos összejöve-
teleknek eredménye az egyházközségi könyviáraknak és 
olvasó egyleteknek, szeretet és missziói társaságoknak, 
közművelődési- és mértékletességi egyleteknek alakulása, 
bár ez alakulások mint önálló mozgalmak is szerepelnek, 
így alakultak szeretet-társaságok Tállyán, Török-Szent-
miklóson, Budán, Püspökladányban, hogy a már több év 



óta fennálló s virágzó banovcei szereteti]ázat ne is említ-
sük ; misszió-társaság Nagy-Becskereken, mértékletességi 
egylet Újvidéken, közművelődési egylet Budapesten, egyház-
községi könyvtárak s olvasó-egyletek Kun-Madarason, Sé-
lyén, Kosdon, Komárom-Szentpéteren, Lepsényben. Málna-
patakon. Lovasberényben, Nyéken. Ez utóbbiaknak meg-
alakulását nagyban elősegítette a »Hajnal« igen tisztelt 
szerkesztője, a mikor vállalkozott arra, hogy számukra 
alkalmas olvasmányokat válogasson össze, s aHornyánszky 
könyvkiadó cég, a mikor jelentékeny árkedvezménynyel 
küldte meg a megrendelt műveket. A közvetítésre a Hajnal 
szerkesztője ma is kész szívvel vállalkozik s a hol a val-
lásos estélyek nem volnának célravezetők (ezt azonban 
még gondolni is alig lehet!) az olvasó egyesületek lehet-
nének azok legfőképen, a melyek segítségével meg lehetne 
indulni. Hiszen a mi magyar népünk igen szeret olvasni, 
s különösen rá is ér arra a téli hónapokban, mikor me-
zejéről házába vonul vissza. Falukban a kovácsműhely 
vagy a korcsma, nagyobb helyeinken a »Casinó«-nak csúfolt 
helyek képezik népünk gyülekező helyét. Ide jönnek össze, 
hogy újságot halljanak, de hogy ezek nem igen munkál-
nak híveinknek sem értelmi, sem különösen vallásos er-
kölcsi fejlődésére, az, bizonyos. Pipaszó mellett éretlen, 
trágár tréfák, borozás, kártyázás s nagyobb helyeinken 
már billiardozás is: ezek azok, miket népünk e helyeken 
tanulhat s itt születik meg a magyar paraszt socialismus, 
az egyház és annak intézményei iránt tapasztalható kö-
zönyösség. Itt, ezeket fogni meg s keríteni vallásos befo-
lyás alá, ez volna egyik legszebb hivatásunk s talán 
mondhatom, legfőbb kötelességünk. Hiszen nagyobb alföldi 
városainkban, pl. N.-Kőrösön, Kecskeméten, Halason és 
hiszem egyéb helyeken is, gomba módra szaporodnak a 
»Polgári olvasó körök*, melyek azonban a kellő vezetés 
hiánya miatt csak uri tempókra, mulatozásra, pap- és 
egyházellenes irányzatokra, újabban pedig socialismusra 
vezetik híveinket. Ezt kellene megakadályoznunk legfő-
képen s vagy ezeket befolyásunk alá keríteni, vagy azok 
ellenében állítani oly olvasó egyleteket, a melyekben az 
ismeretközlés mellett egyik legfőbb cél lenne a vallásos-
ság s az egyház iránt való munkás szeretet ápolása is. 
S ilyenek megvalósítása nem lehetetlen. Csak akarat és 
buzgalom kell hozzá, a többit kipótolja s meghozza az 
Istennek az ő evangeliuma ügyét soha el nem hagyó 
kegyelme! 

S ezzel függ össze a jóravaló vallásos iratok s lapok 
terjedése, a miben az előhaladást szintén jól esik konsta-
tálnunk. Nem sok ugyan még az, a mi terjedhet, de hogy 
az, a mi már megvan, megtalálta az utat népünk szivé-
hez, azt örvendetesen mutatják a fokozódó számban eladott, 
árűsított példányok. A pozsonyi »Otthon «-nak megszűné-
sét sajnálattal kell ugyan felemlítenünk, de másfelől báto-
rító jelenség, hogy a Protestáns Irodalmi Társaság >Ko-
szorú* című népies kiadványai mind kelendőbbek lesznek; 
a régi' jó hírnevű »Téli Újság* s a »Kis Tükör* mind-
inkább barátokká kezdenek válni, sőt újabban Nagyvára-
don, Tóth József ref. segédlelkész szerkesztésében »Ébresztő* 

cím alatt egy kéthetenként megjelenő vallásos néplapocska 
csatlakozott segítőül a régiekhez. Papjaink közül többen 
vállalkoztak a népies vallásos iratok eladására s nem siker-
telenül, a mennyiben, mint a Hajnal egy kimutatásában 
jelentette, J. lelkész 1500 frt árú könyvet juttatott népünk 
kezébe. Sajnálom, hogy nincs kezeim közt kimutatás az 
évi összes forgalomról, de ez egy mutatvány is elég bizo-
nyíték arra. hogy a hol buzgalom és lelkesedés van a keze-
lőkben, ott az eredmény sem marad el soha. 

Nem mulaszthatjuk el, hogy a vallásos könyvecskék 
és folyóiratok terjesztésénél s az ezek által megindított bel-
missziói munkásságnál meg ne emlékezzünk a Hornyánszkv 
könyvkiadó cégről, a mely valóban nagy áldozatokat hozott 
ezen a téren. Nemcsak abban mutatta ki buzgalmát e 
tiszteletreméltó cég, hogy jelentékeny árkedvezményekben 
részeltette megrendelőit, hanem igen fontos kísérletet tesz 
a vallásos iratok kolportázsának az egész országra kiter-
jedő szervezésére is. A prot. irod. társasággal egyetértőleg 
s Szász Károly püspök s irod. társasági elnök ajánló leve-
lével kiküldötte a vidékre egyik hivatalnokát, Szabadi 
Béla urat, kinek munkája nem is maradt eredménytelen, 
bár voltak bizony helyek, hol a meleg hangú püspöki 
ajánló levél dacára is, hideg fogadtatásban kellett része-
sülnie. A kezdet nehézsége azonban ne kedvetlenítse ei 
se az Irodalmi Társaságot, sem segítő társát, a tiszteletre-
méltó Hornyánszky céget; a jég már megvan törve s a 
jég megindulása után el kell jönnie a viruló tavasznak is. 

Hamar István. 

KÜLFÖLD. 
Az angol protestantismus köréből. 
Szegény öreg pápa, folyton nő és erősödik benne 

az a rögeszme, hogy neki sikerülend egyesíteni a keresz-
tyén felekezeteket. Ügy látszik reményét feltüzelte, a siker 
kedvező jelének tartja, hogy nem régiben egy-két apró kis 
ázsiai felekezet elismerte fenhatóságát. Ezen felbuzdulva, 
majd a keleti, majd az angol püspöki egyházakat kisérti 
encyclikáival az egyesülésre. Különösen ez utóbbira veti 
szemeit vágyakozva. S csakugyan a pápaság világuralmi 
törekvéseire kimondhatatlan nyereség lenne az angol egy-
ház leigázása. Mert hát Rómában ma is úgy értelmezik 
az egyesülést, mint értelmezték Incze és Hildebrand pápák 
idejében. Ha XIII. Leó nem akarná is emez uralomvágyó 
elődjei útait és cselekedeteit követni: de az bizonyos, 
hogy az egyesülést a pápai szék fenhatóságának elisme-
rése, és a vatikáni zsinat végzése által módosult katho-
likus hit elfogadása alapján kívánja. 

A jó pápa azzal hízeleg magának, hogy belgiumi 
nuncius korában szerzett tapasztalatai s még inkább a 
buzgó katb. Spencer Ignáczczal való összeköttetései, az 
unió keresztülvitelére őt kiváltkép alkalmassá teszik. 
Mint már említettük is egy másik közleményben, Angliá-
nak jó részében meg van az egyesülésre való hajlam. 
Különösen csak a félig keresztülvitt reformáció miatt 
alapot nyert ritualistikus irányzat követői hajlandók erre. 
De azért az angol nép által óhajtott unió, nem a betű 
szerint, hanem a lélek szerint való egyesülés. Testvéri 



egyesülést óhajtanak ők, nem pedig bekebeleztetést. Rokon-
érzés, nem pedig a közös hitvallás ntán vágyakoznak. 
Épen ezért a pápa és tanácsadói szörnyen csalatkoznak 
az angol népben. 

Számításuk helytelenségét semmi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a pápa az angol nemzethez intézett en-
cyclikájában olyan kifejezéseket, olyan babonás illatú ösz-
tönzéseket használ, a mit az angol nép csak perhorres-
kálhat. így: »Isten anyjáról* beszél, de ez még hagyján, 
Angliát »Mária hozományának* nevezi és még egy Máriá-
hoz intézett imát is csatolt, a melynek az elmondásáért 
az illetőnek »300 napi búcsút igér*. Mindez a pápának 
és tanácsadóinak megfoghatatlan tudatlanságát, vagy a 
lehető egyesülés igazi alapjának fel sem vevését bizo-
nyítja. Úgy hogy az angol nép szánakozva csak annyit 
mondhat nekik: >sancta simplicitas«. Mi pedig reméljük, 
hogy a pápa nemcsak »korán« állott elő tervével — sőt 
örökre elkésett vele. 

Különben is leszámítva a ritualismus beteges jelen-
ségét, nincs okunk félteni az angol protestantismust. Nincs 
okunk félteni azt a népet, a melynél az evangelium olyan 
propagáló erőként nyilvánul, mint náluk. Most ugyancsak 
két egyház, a nálunk nem igen rokonszenves baptista 
és szabad methodista egyházak, illetve egyházbeliek misz-
sziói tevékenységéről van előttünk jelentés. De ezekből is 
képet alkothatunk magunknak az angolok vallásos életéről. 

A szabad methodisták missziótársulata külföldön és 
a gyarmatokban 72 misszionáriust, 341 lelkészt és 1085 
tanítót foglalkoztat 307 helyen. A hívők száma 10,896, 
iskoláikban tanítanak 11,684 tanulót. Az évi kiadás 21,172 
font sterling volt és ezt a társulat nem a hivatalos egyház, 
hanem a nevezett egyházból való egyháztagok alakították 
és tartják fenn! Most 7000 tagja van! 

A baptisták missziói egyesülete pedig Indiában 77 
európai és benszülött misszionáriust és 108 benszülött 
evangélistát foglalkoztat; Ceylonban négy misszionáriust 
és 24 evangélistát; Chinában 21 misszionáriust és 53 
evangélistát; Congoban 27 misszionáriust. Van még Pales-
tinában, Nablusban egy benszülött misszionáriusok. Nyugot-
Indiai missziójuk is szépen virágzik, e mellett Európában, 
Brittániában és Olaszországban is nagy erőt fejtenek ki. 
Az összes évi kiadás 68,153 font sterling volt. 

Ugyancsak a baptisták tartanak fenn egy zanana-
misszió nevü hittérítői egyesületet, nőkből nők számára. 
Indiában 24 állomáson van ezen egyesületnek 54 misszio-
náriusa, 200 benszülött bibliaolvasója és tanítója. 80 isko-
lában 3340 gyermek nyer oktatást. Gyógyintézetet Delhi-
ben, Palwalban és Bhiwamiban tartanak fenn. 

A missziói munkásságot nem csak a pogányokra 
terjesztik ki, hanem hatalmas belmissziót is folytatnak 
az angolok. A londoni nyugati részi misszió-társulat is 
most tartá évi közgyűlését. Áldásos munkát végez a tu-
datlanok tanítása, a gyermekek nevelése, a szegények és 
betegek ápolása körül. Ez a misszió is teljesen maga 
tartja fenn magát. S hogy mily erőt fejt, ki elég fölemlí-
teni, hogy a jövő évre 3500 font sterling van előirányozva 
a misszionáriusok fizetésére és segélyekre, 3500 font 
sterling a város nyugoti részének különböző pontjain levő 
helyiségeinek bérletére. 

Bizonyos szomorúsággal olvastam egy misszionárius 
beszédét, melyben előadja, hogy San-Salvadorban egy 
68 tagból álló kis egyházat hoztak létre, mely önerejéből 
tartja fenn magát. Már négy evangélistát bocsátott ki kebe-
léből honfitársai megtérítésére. S ugyanez a kis egyház 
a mult évben 30 fontot küldött Chinába missziói célra. 
És ez a nagy, a continensen legnagyobb magyar ref. egy-
házunk tétlen, alszik. Nem tudom, a sok adminisztrálás 

bénítja-e meg? De annyi bizonyos, hogy alig-alig ad élet-
jelt magáról. Nem hogy külmissziónk volna, de a bei-
missziónk is csak most van szülemlő félben. Talán nem 
is fogunk előbb fölébredni Iethargiánkból, csak midőn, ha 
az új egyházpolitikai törvények az ultramontanismus intri-
kái dacára keresztülmennek s teljes erejével kitör a létért 
való küzdelem. Csak késő ne legyen. Ür Isten! adj belénk 
új szivet és új lelket! Rázz fel, ébreszsz fel minket az 
álomból! 

Chr. W. —a—s. 

I R O D A L O M . 
** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadá-

sából megjelent a 121—125. füzet, vagyis a IX, kötetnek 
1—5. füzete, a »Hehezet« cikktől egész »IIomeros«-ig. 
A jelen kötettel megkezdődött e nagy kulturális munká-
nak a második fele s mentül többet lapozgatunk benne, 
annál inkább meggyőződünk arról, hogy a »Nagy Lexikon* 
biztos úton halad ama kitűzött célja felé, hogy a magyar 
kultúra határairól visszaverjen minden olyan idegen invá 
ziót, a mely velünk nem rokon és ellensége a mi szelle-
münknek. Mert minden egyes füzeten meglátszik, hogy a 
szerkesztőség nem lankad s derekasan megbirkózik nagy 
feladatával, de nem lankad a kiadó-társulat áldozatkész-
sége sem, mert a jelen füzetek is gazdagon vannak illu-
strálva, akár az érdekes szövegrajzokat, akár a nagyszámú 
s költséges külön mellékleteket tekintjük. Ezek változa-
tosságáról eléggé tanúskodik a következő kimutatás: 
Mechwart-féle hengerszékek két lap; a Farnesei Héraklés 
és Hermés, rézkarcok, a Pallas intézetéből; Hengermüvek ; 
Heves vármegye térképe, Posner műintézetéből; Selyem-
hímzések a székely nemzeti múzeumban, Suba- és ködmön-
hímzések, színnyomatok a Pallas intézetéből; A látható 
holdfelület, Posner műintézetéből; Horgászó eszközök; 
Hont vármegye térképe és A magyar kir. honvédség, mind 
a kettő Posner műintézetéből. Ismételve melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe e munkát, melynek egy magyar em-
ber könyvtárából se volna szabad hiányozni. 

** Emlékfüzet a debreceni ev. ref. hittanszaki ön-
képzőkör huszonötéves fennállásának emlékünnepélye alkal-
mából, 1895. márc. 11. A társulat megbízásából összeállí-
totta: Lencz Géza esküdt felügyelő. Debrecen 1895. 84 1. 
Tartalma: 1. A hittanszaki önképzőkör huszonötéves fenn-
állásának emlékünnepe. 2. Megnyitó beszéd. Tartotta Balogh 
Ferencz. 3. Jubileumi ének. Ir ta: .Jánossy Zoltán gimn. 
s. tanár, szavalta Lencz Géza esküdt felügyelő. 4. A kör 
története. Készítette Juhász László IV-ed éves theol. 5. A 
debreceni hittanszaki önképzőtársulat keletkezése. Egykorú 
feljegyzéseim nyomán. Balogh Ferencztől. 6. A kör tag-
jainak névsora a lefolyt 25 évről. 7. Befejezésül. Kár, hogy 
a könyvnek is beillő vastag füzet elősorolt tartalma köny-
nyebb áttekintés végett a mű végén nincsen jegyzékbe téve. 
A füzet hü tükre a kör negyedszázados életének, a jubiláris 
emlékünnepélynek, s a jövőre való fenkölt lelkesedésnek 
és nagy elhatározásoknak. A 25 évig zajtalanul, önmagába 
vonulva s a hittudományokat ápolva működő kör e füzet-
ben szép emléket emelt magának és azoknak, a kik valaha 
kebelében édes reménykedések között éltek és munkál-
kodtak, s a kik ma, a szélrózsa minden irányában szét 



vannak szórva. De ez a füzet egy határkő, a mely a 25 évig 
követett s addig helyesnek is talált utat bezárja. Az üj 
századnegyedben — a viszonyok változtával — a kör üj, 
az eddiginél tágabb ösvényt kiván magának vágni, műkö-
dését extensivvé tenni s kilépni a belmisszió, a cselekvés 
szinterére. Az ünnepélyen mondott beszédeket, az ünnepély-
hez fűzött sorokat s az üj századnegyedet megnyitó és a 
befejezésben érintett felügyelő tanári szózatot mind-mind ez 
a lelkes elhatározás lengi át. Tempóra mutantur et nos 
mutamur in illis. Senki sem töltheti az új bort ócska 
tömlőbe. Az idő int, új munka után óhajtoznak a lelkek; 
nem chablonos, de eleven, hatékony munka után, mely-
nek elért sikerei édes izgatottságban tartsanak s új, meg 
új tettek szülőivé legyenek. így bár a mult képét rajzolja 
a csinosan kiállított füzet, de az új szellem lehelletét is 
érezzük benne, miért kétszeres érdekkel olvashatjuk lap-
jait. Balogh Ferencz eszmegazdag megnyitó beszéde és 
a kör alakulására vonatkozó, az ő szép lelkét egész fényé-
ben mutató történeti följegyzései értékes gyöngyei a füzet-
nek. A kör történetét Juhász László részletekbe menő 
pontossággal dolgozta ki. Jánossy Zoltán jubileumi ódája 
mintegy a társulat apotbeosisa. a papi hivatal magasztos 
voltát költői hevülettel és élénk színekkel ecseteli. Míg az 
önképzőkör emlékünnepélyének lefolyását maga a füzet 
összeállítója írta meg nagy szeretettel, itt-ott egyes re-
flexiókkal. Elmélkedés és eszméltetés végett papok és 
hittanhallgatók, sőt buzgó világi férfiaink is haszonnal for-
gathatják e füzetet. 

** »Krisztus az én életem* c. evangeliumi egyházi 
beszédek szerzője, Zábrák Dénes következő bizalmas köz-
lést intézi hitrokonaihoz s a prot. közönséghez. Beszédeim 
I. kötetét a f. hó 20-án megjelent VI. füzettel befejeztem. 
A beszédgyűjtemény ismertetői: Bancsó Antal, ev. theol. 
tanár Sopronban, Gyurátz Ferencz, pápai ev. lelkész és 
főesperes és Babay Kálmán, keresztesi ref. lelkész egyet-
értőleg nagy elismeréssel s lelkes szavakban szólnak arról; 
kicsinylő bírálatot csupán a b.-csabai »Ev. Egyházi Szemle* 
mutatványszáma közöl, melyet azonban komolyan számba 
nem vehetek. Az elismerő s dicsérő kritika dacára is válla-
latom az erkölcsi siker mellé az anyagit, sajnos, nem 
sorolhatja. Minek titkolnám, elmondom őszintén. Az I. kötet 
nyomtatási és expediálási költségei túlhaladják az ezer 
forintot és ennek fedezésére 237 megrendelő befizetett 
350 frtot; hátralékban van még mintegy 225 forint, s ha 
mindezt lerójják is, 400 frton felül marad a deficit, a mi 
egy szegény, anyagi gondokkal küzdő prot. papra nézve 
bizony érzékeny veszteség. Egyedüli reményemet a fen-
maradt példányok képezik, hogy majd azok lassanként 
fedezik a hiányzó összeget. Ámde itt meg az a baj, hogy 
az I. füzet szétküldött példányaiból több mint 600 nem 
érkezett vissza és így az első füzet hiánya miatt alig 
marad 100—140 teljes példány további értékesítésre. Azért 
ezúttal újólag kérve-kérem azon lelkésztársaimat, a kik az 
I. füzetet mutatványul megkapták, de elő nem fizettek, 
ne sajnálják reá azt a három kros postabélyeget és küld-
jék azt nekem vissza, hogy így a többi füzetek megfelelő 
számú példányait is használhassam! vagy pedig rendeljék 
meg hozzá a többi füzeteket is. Azon tisztelt megrendelői-
met pedig, a kik még nem fizettek, kérem szíveskedjenek 
elvállalt kötelezettségüknek mielőbb eleget tenni és küld-
jék be legalább az első kötet árát! Aggódva gondolok a 

beszédek II. kötetének kiadására, képes leszek-e annak 
költségeit is fedezni ? Erre nézve várom az előfizetőket. 
Mintegy 40 már van és többen jelentkeztek levelezőlapon. 
Ha a beérkezendő előfizetések csak 3/4 részben is fedezik 
a nyomdai költséget, Isten nevében újra kezdem a mun-
kát; de hogy borítékot és egyébb kiadást takaríthassak 
meg, most már nem havi füzetekben, hanem két félkötet-
ben, melyek közül az egyik július, a másik október hóban 
jut az előfizetők kezeihez. Az I. kötetet Thiering Gyula, 
soproni könyvkereskedő úrhoz adtam bizományba, a ki 
azt a magyar prot. közönség körében árulni és terjeszteni 
fogja. Az I. kötet bolti ára 3 frt lesz. A II. kötet előfize-
tési ára 2 forint, bolti ára 2 frt 50 kr lesz. Isten velünk. 
Sopronban. 1.895. május 14-én. Zábrák Dénes ev. lelkész. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc című 
munkából most jelent meg a 36-ik füzet, a melyben 
Graeza György több egykorú esemény kapcsán a zalathnai 
oláh vérengzést mondja el, rendkívül élénken és érdekesen. 
A füzet képei a következők. — Az 1848/49-iki magyar 
köztársasági párt programmja. (Melléklet.) A bécsi nemzetőr 
és családja. (Gúnykép.) Horvát tábor. Bécs alatt. Zalathna 
piaca 1848-ban. Nő mint. nemzetőr. Petőfi a táborban. 
Torlasz-építés a bécsi októberi forradalom idején. Magyar 
népfelkelők kaszája. Nő mint nemzetőr. Utcai lapelárusító 
Bécsben, 1848-ban. A 37-ik füzettel véget ér a nagy-
becsű munka második kötete is. A harmadik befejező 
kötet az ősz folyamán jelenik meg. Megrendeléseket a 
második kötetre már most elfogad a kiadó cég. Lampel 
Róbert Andrássy-út 21. Budapest. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar nemzet törté-
netéből most kaptuk a 14-ik füzetet, mely V. István és 
IV. László korát öleli fel. Ezt a füzetet is két értékes 
műmelléklet díszíti: az egvik egy Hatsek Ignáctól rajzolt 
térkép, melyen a mongolok betörésének útja van feltüntetve, 
a másik Checa híres festményének, a »Hunok harcá«-nak 
reprodukciója. A szövegbe nyomott illusztrációk a követ-
kezők: Habsburg vára. Habsburgi Rudolf. Kun László. 
Stillfried. A Weiden-patak Dürnkrut mellett. Kun László 
pecsétjének előlapja, Kun László pecsétjének hátlapja. 
Anjou Károly. Albert herceg pecsétje. Iván bán pecsétje. 
Ismételten felhívjuk a közönség figyelmét e kiváló becsű 
munkára, mely füzetenkint 30 krjával kapható a kiadó-
nál: Wodianer F. és fiainál, Budapesten, (Andrássy-út 21.) 
az egész munka 60 — 62 füzetre fog terjedni és már a 
jövő évben teljes lesz. 

E G Y H Á Z . 

A dunáninneni ev. egyházkerület felügyelő-
jévé nagy többséggel Laszkáry Gyula nógrádi esperes-
ségi felügyelőt választották meg. A szavazatokat május 
21-én bontották fel. Van a kerületben 179 gyülekezeti és 
három tanintézeti szavazat, melyek közül egy érvénytelen 
volt, 45 gyülekezet (a túlzó tótok) nem szavazott. A 136 
érvényes szavazat közül Laszkáry Gyula kapott 102-őt, 
Láng Lajos 28-at, Zsilinszky Mihály 3-at, Bobrovniczky L., 
Kossuth F., és Dohnányi L. 1— 1-et. Laszkáryban tekin-
télyes, ügybuzgó, áldozatkész felügyelőt nyert az egyház-
kerület. Rokonszenves tisztelettel és bizalommal üdvözöl-
jük. Éljen soká, működjék áldásosán. 

Konfirmáció Budapesten. Mint a legtöbb helyen, 
Budapesten is e héten ment végbe a konfirmáció. A 



Kálvin-téri templomban május 25-én d. u. tartatott meg 
a kikérdezés és 26-án volt a konfirmáció (hitvallás, úr-
vacsora vétel, megáldás). A konfirmáltak számszerint 200-an, 
mindannyian egy-egy új-testamentumot kaptak emlékül. 
Külön konfirmáltattak a kőbányai, budai, zuglói és ó-budai 
növendékek részint áldozó csütörtökön, részint a megelőző 
vasárnapon, úgy hogy az idén már öt helyen volt kon-
firmáció a budapesti reformátusok között s a háromszázat 
felül múlja a konfirmált ifjak száma. A konfirmációi okta-
tást a központban Hamar István, Patonay Dezső és Marton 
Sándor segédkezésével Szász Károly püspök teljesítette, 
a többi helyeken az illetékes lelkész, illetve segédlelkészek. 

Egyházi aranykönyv,? A budai templom fölszere-
lésére budapesti egy házaefe -május 23- iki gazdasági gyűlé-
sében az elnökség a következő adományokat jelentette be : 
űrasztala költségeit (mintegy 1100—1200 frt) elvállalta 
Darányi Ignác orsz. képviselő; papiszék és kirakó-
tábla költségeit (mintegy 560 frt) megajánlotta Hegedűs 
Sándor; keresztelő edények költségeit (circa 160 frt) fe-
dezni fogja Kiss Áron tanítóképezdei igazgató: úrasztali 
edények bevásárlására többen ajánlkoztak; orgonára Bá-
nyai Árpád egyháztag 50 frtot, a belső fölszereléshez 
Varga Albert földhitelintézeti tisztviselő 50 frttal járult. 

A budai templom-építés befejezése tárgyában 
Szász Károly első lelkész és Hegedűs Sándor algondnok 
elnöklete alatt f. hó 23-án egyházgazdasági gyűlés tar-
tatott a Kálvin-téri templomban. A tárgyról Szász Károly 
tett részletes előterjesztést. A templom építése befejezés-
hez közelít, de a költség elfogyott. Volt a templom-pénz-
tárban 80 ezer frt, mely helyi és országos adakozásból 
gyűlt össze, s minek nagy részét Tisza Kálmánné gyűj-
tötte ; továbbá a város által megszavazott 50 ezer forint 
segélyből erre a templomra fordítható 30 ezer frt, mert 
11 ezret a kőbányai, 8 ezret a zuglói templomokra for-
dítottak; ebből a 30 ezer frtból is 10 ezer a jövő és 
10 ezer az 1897-ik év elején fog folyóvá tétetni. Az építés 
teljes befejezésére kell még 68 ezer forint, miből 50 ezer 
az építésre és 18 ezer frt a belső felszerelésre (harangok, 
úrasztala, szószék, fűtő-készülék, de az orgona nincs bele-
számítva) szükséges. Az egyháztanács azt javasolja, hogy 
vegyen föl a gyülekezet egy ötvenéves lejáratú 50 ezer 
frtos öt°/0-os törlesztő kölcsönt, a várostól nyerendő húsz 
ezer frt terhére pedig egy másik rövid lejáratú 18 ezer 
forintos kölcsönt. A közgyűlés miután meghallgatta a 
Farkas József egyházi jegyző által felolvasott határozati 
javaslatot és Hegedűs Sándor szakszerű felvilágosításait 
a müvelet pénzügyi előnyeiről, melyek a Pesti Hazai 
Takarékpénztár előzékenységének köszönhetők, névszerinti 
szavazással egyhangúlag elfogadta az egyháztanács elő-
terjesztését. A templom építése folyó év végére fog tel-
jesen befejeztetni. 

A Tabitha jótékony nőegyesület folyó évi május 
8-án tartotta közgyűlését özvegy Haberern Jonathánné 
elnöklete alatt. Jelen volt az egylet nagyérdemű védnök-
nője, Tisza Kálmánné is. Elnöknő megnyitója után Jure-
nák Janka titkár olvasta fel a tavalyi közgyűlés jegyző-

könyvét, mely hitelesíttetett, s nyomban utána az 1894/95. 
munka-évről szóló jelentését. Erre Kurz Sámuel, egyleti 
pénztáros bemutatta számadásait, melyekből kitűnt, hogy 
május 8-dikáig a lefolyt munkaévi bevétel 3191 forint 
43 krt tett ki, míg a kiadások 3037 frt 91 krra rúgtak. 
(Kenyérre és cipőre 2236 frt adatott ki.) Azóta azonban 
a bevételek forrásai jelentékenyen növekedtek. Budapest 
balpartjának összes protestáns templomaiban virágvasár-
napján eszközölt gyűjtés összesen 829 frt 61 krt ered-
ményezett. Az egyesület védnöknője, Tisza Kálmánné 
által május hó 3-án a kir. operaházban rendezett jóté-
kony előadás tiszta jövedelme pedig 1800 frt volt, melyen 
a »Tabitha« és a »Gyermekbarát* egyesület egyenlően 
osztozott. Ez alkalommal ő Felsége a király 100 frtot 
adományozott a jótékony célra, báró Aczél Béla szintén 
100 frtot, Vigyázó Sándor 50 frtot, Tiszáné 21 frt 59 krt, 
báró Bánffy D. 20 frtot fizettek felül. A Tabitha a mult 
évben 900 frtot tőkésített, ügy hogy a vagyona megkö-
zelíti a 27,000 frtot o. é. A nemrég elhunyt Elischer 
Boldizsár a Tabitha javára végrendeletileg 500 frtot ha-
gyományozott, mely összeg a tőkésített í'00 írtban ben-
foglaltatik. A Tabitha mostani pénztári állása ez: 1894/95. 
összes bevétel: 4628 frt 26 kr., kiadása pedig: 3928 frt 
26 kr., úgy hogy a következő munkaév 700 forint kész-
pénzzel kezdhető meg. Budapest, 1895. május 23. K. 

I S K O L A . 
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Budapesti theologiai akadémiánkban az elő-
adások a napokban befejeztettek, az évvégi kollokviumok 
június 13-án végződnek, a szokásos záró-vizsgálatok 
június 14—15-én lesznek. Előzetesen a horvát-nyelvi vizs-
gálat május 14-én, a német-nyelvi vizsgálat május 18-án 
tartatott meg. 

Budapesti ref. főgimnáziumunkban az érett-
ségire készülő tanulók osztály vizsgálata május 15 —17-ik 
napjain, az írásbeli érettségi vizsgálat május 20—25-ik 
napjain tartatott meg. A torna- és énekvizsgálat június 
5—8-ik napjain, a rendes osztály-vizsgálatok június 10—18. 
napjain lesznek, az érettségi szóbeli vizsgálatok pedig 
június 19—22-ik napjain tartatnak. Az érettségi vizsgála-
tokon Farkas József theol. tanár lesz az elnök, a kor-
mányt pedig Hegedűs István egyetemi tanár fogja kép-
viselni. 

A tanárjelöltek budapesti internátusa ügyében 
máj. 23-án szaktanácskozmány volt a kultuszminisztérium-
ban. Ott voltak Beöthy, Heinrich, Erődi, Kármán, Csen-
geri stb. tanárok a minisztériumból Klamarik, Leövey, 
Fináczy. A tanácskozást Wlassics miniszter vezette, véle-
ményt kérve a meghívottaktól 1. arra nézve, minő vég-
leges szervezete legyen az internátusnak; 2. arra nézve, 
hogy milyen legyen a Csillag-utcai Kerkapoly-házban ősz-
szel megnyitandó ideiglenes internátus szervezete? A ta-
nácskozás rendjén Beöthy Zsolt két szempontot emel ki: 
hogy a bennlakók kellő szabad mozgása biztosíttassék és 
mégis bizonyos felügyelet alatt legyenek s hogy az inter-
nátusban gyakorlati szakkurzusok tartassanak, melyek az 



egyetemi tudományos munkálkodást gyakorlati irányban 
kiegészítsék. Az internátusban a modern nyelvek állandó 
nyelvmesterei alkalmaztassanak. Ajánlja, hogy az inter-
nátust az első magyar kultuszminiszternek, Eötvös József 
bárónak nevéről nevezzék el. Klamarik arra helyez nagy 
súlyt, hogy az internátus igazgatóját jól megválaszszák. 
Heinrich Gusztáv elhibázott dolognak tartaná, hogy az 
internátusnak a szervezendő kurzusokkal iskolaszerű jel-
leget adjanak. Nem tartja szükségesnek azt sem, hogy 
előzetesen szabályzatot dolgozzanak ki, holott Kármán 
épen ezt vallja szükségesnek. Fináczy a jelenlegi tanár-
képző intézet eltörlése mellett szól; helyette az internátus 
és a gyakorló főgimnázium legyenek a tanárképzés orga-
numai. Erödi figyelembe ajánlja a modern nyelvek taní-
tását franciaországi fiatal tanárjelöltek alkalmazásával. Több 
felszólalás után a részletes szabályzat kidolgozását a mi-
niszter szűkebb bizottságra bízza, melynek tagjaiul Beöthyt, 
Heinrichot, Kármánt és Leöveyt kérte föl. A szabályzat 
két részből fog a miniszter kijelentése szerint állani. Egyik 
része az internátusnak ideiglenes szervezetével fog foglal-
kozni, melyben azt már a jövő iskolai évben megnyitják, 
a másik rész a végleges szervezet főelveit fogja tartal-
mazni. Kijelenti továbbá a miniszter, hogy a szeptemberben 
megnyíló internátus tagjait részint olyan ifjakból fogja 
kiválogatni, kik már az egyetemen tanultak, részint pedig 
az egyetemre csak a jövő iskolai évben lépő és ezekre 
vonotkozólag a szükséges utasításokat a tankerületi fő-
igazgatóknak azonnal kiadja. 

A középiskolai tornatanítók fizetése. A közok-
tatásügyi miniszter így állapította meg a középiskolai 
tanárok javadalmazását. A nyolcosztályú középiskolákban 
működő önálló rendes tornatanítók a X. fizetési osztályba 
soroztainak. 800, 900, 1000 frt fizetéssel, megfelelő lak-
pénzzel és 100 frt ötödéves pótlékkal. A nem teljes közép-
iskolák, vagy nem teljes heti óraszámmal működő (rend-
kívüli) tornaianítók, mint óraadók a vidéken egy heti óra 
után 44 frt. a fővárosban 50 forint jutalomdíjat húznak. 
Ez utóbbi jutalmazási kulcs érvényes a tornatanítás he-
lyettesítésénél, vagy a párhuzamos osztályokkal származó 
óratöbbleteknél is. 

Kerületi tornaversenyek. Besztercebányán május 
27-én tartatott meg a kerületi tornaverseny, melyben a 
budapesti tanulók is részt vettek. Budapesti ref. főgimná-
ziumunkból Yámossy Mihály igazgató és Porzsolt torna-
tanár vezetése alatt 42 tanuló utazott föl a versenyre 
Besztercebányára. Debrecenben május 28-án tartatott meg 
a kerületi tornaverseny. 

Középiskolai tanári kézi- és segédkönyvek. 
Középiskolai tanáraink s különösen tanárjelöltjeink tanul-
mányaiknál eddigelé a legtöbb szakban külföldi tudomá-
nyos müvekre szorultak, melyek hazai viszonyainkra 
nincsenek tekintettel. A közoktatásügyi miniszter most 
elhatározta oly művek készíttetését, melyek irodalmunknak 
ezt az érzékeny hiányát lesznek hivatva pótolni. Számba 
véve a középiskolai tudományszakokat, körülbelül 15 ily 
kézi- és segédkönyvre van szükségünk, melyeket fokozatos 
egymásutánban 6—7 év alatt el lehet készíteni. A müvek 
elkészítésével oly kiváló tudósainkat fogják megbízni, kik 
középiskolai tanáraink szükségletét közelebbről ismerik. 

A középiskolai tanterv revíziója tárgyában ki-
küldött szakbizottság május 14-iki ülésében a nemzeti 
követelményeket tárgyalták. Fehér Ipoly elnök beható tár-
gyalás után konstatálja, hogy, ámbár a mi tantervünkben, 
a mint azt a külföldi szakférfiak is elismerték, a nemzeti 
elemek képezik a tanítás centrumát és e tekintetben külö-

nösen a múlthoz képest igen jelentékeny haladást tanúsít, 
mindazonáltal a nemzeti karakter egyes pontokban még 
jobban kidomborítható. Kívánatos, hogy főleg a magyar 
történelmi tanítással a világtörténelem szervesebb kapcso-
latba hozassék s a világtörténelem legfőbb momentumai 
a magyar történelemre való hatásában és vonatkozásában 
tárgyalandók. A magyar irodalmi oktatásban is erőseb-
ben érvényesíthető a nemzeti szempont, de nem szükséges 
e célból magát az irodalomtörténeti összefoglaló ismerte-
tést fejleszteni, hanem az irodalmi olvasottságra, a magyar 
remekírók alapos megismertetésére nagyobb súly helye-
zendő. A földrajz tanításával nem foglalkozott elég beha-
tóan a bizottság, de kívánatosnak tartja, hogy az alsó 
osztályban Magyarország földrajza legyen a tanítás fő-
része, a többi csak mellékesen tárgyaltassék, továbbá a 
többi országokban is mindenütt a magyar geográfiái viszo-
nyokkal való összehasonlítás szerepeljen és a felső osztá-
lyoknál hazánk politikai földrajzára nagyobb súly helyez-
tessék. Egyébként pedig szükségesnek tartja a bizottság, 
hogy minden tantárgy a honismeret, fejlesztésének szolgá-
latába álljon, minden tantárgy használja fél ama nem-
zeti elemeket, melyek körébe tartoznak. — A május 16-iki 
ülésben a görög nyelv helyett megszabott tárgyak tanter-
véről volt szó. Bár a bizottság úgy találja, hogy az 1890. 
évi XXX. t.-c. némely rendelkezése tényleg nehézségeket 
gördít a tanítás elé, mindazonáltal a bizottság a lörvény 
keretén belül is, a tantervnek megfelelő módosításától 
javulást vár. Különösen szükségesnek találja, hogy az 
irodalmi képzésben az ismeretek egysége a lehetőségig 
biztosíttassék, a görög-pótló irodalmi tantárgy görög elemei 
kiváló figyelemben részesüljenek. A kompenzációnak rajzi 
részére nézve felvetett kérdésre a bizottság igenlően vá-
laszol s kívánatosnak tartja, hogy az ötödik és hatodik-
osztályban mutatkozó hézaga az ábrázoló geometriai ta-
nításnak. ha lehetséges, megszüntettessék. A bizottság ezzel 
befejezvén a maga részéről az általános elvi tanácskozá-
sokat, az elnök szívélyesen megköszönte a tagoknak öt 
ülésen keresztül tanúsított buzgóságát, az eszmecsere több 
pontjait újból összegezi, a további teendők menetét jelzi 
s az ülést berekeszti, mire Szász Károly tolmácsolja a 
bizottság tagjainak köszönetét az ülések tapintatos veze-
téseért. 

Új iskola Létán. A nagylétai ev. ref. egyházta-
nács és egyházközségi közgyűlés szép tanújelét adta kul-
turális .törekvéseinek. Elhatározták ugyanis, hogy iskolát 
építenek s e célra egyhangúlag szavaztak meg 4000 frtot. 
Az iskola létesítésére szükséges összeget kivetés útján 
fogják október l-ig befizetni az egyház tagjai. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Simkó Frigyes balassa-gyarmati evang. lelkész, 
nógrádi alesperes 65 éves korában Balassagyarmaton 
hirtelen elhunyt. Buzgó lelkipásztor, jó hazafi, népszerű, 
társaságkedvelő ember volt. Nagy részvéttel temették el. 
Béke hamvaira. 

f KŐrösi Sándor országgyűlési képviselő, volt jog-
tanár Budapesten 71 éves korában elhunyt. Érdekes egyéni-
ségét rokonszenv övezte a képviselőházban és közbecsülés 
környezte a társadalomban. Kecskeméten született és ta-
nult, hol ügyvédi oklevelet is szerzett 1848-ban. A sza-



badságharcban hadbiró, a gyászévtizedben öt évig poli-
tikai fogoly volt Josefstadtban. Később Komáromban 
ügyvéd, majd jogtanár lett Pápán, honnan 1874-ben 
Debrecenbe ment szintén jogtanárnak, mely állását 1881-ben 
az orsz. képviselőivel cserélte fel. Irodalmilag is műkö-
dött, a szakirodalomban büntetőjogi kézikönyve örökíti 
nevét. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Kovács Ferenc királyi tanácsost 
és nejét, hódmezővásárhelyi egyházközségünk buzgó és 
áldozatkész tagjait, kiknek nevét jelentékeny egyházi és 
iskolai alapítványok örökítik, hálás gyülekezetük azzal 
tüntette ki, hogy arcképüket az egyház részére életnagy-
ságban lefestette. A sikerült kép leleplezése alkalmából, 
mely a napokban ment végbe, az ünnepelt házaspár 
10 ezer frtos alapítványt tett a Hódmezővásárhelytt épí-
tendő harmadik templom javára. Isten éltesse még sokáig 
a református egyház és iskola derék pártfogóit, példájokat 
pedig tegye gyümölcsözővé hitfeleink körében! — A heö-
papii ev. ref. egyház lelkészévé meghívás útján Szabó 
Bertalan miskolci segédlelkészt választotta a gyülekezet. 
— A sárospataki ev. ref. gyülekezet főgondnokává majd-
nem egyhangúlag Basa János sárospataki főgimnáziumi 
tanárt, a jeles tanügyi írót választotta. — Szöllösi Antal 
makói ev. ref. lelkész és egyházmegyei tanácsbiró folyó 
hó 21-én tölté be 70-ik életévét. A köztisztelettől kör-
nyezett öreg lelkipásztor az ez alkalomra összesereglett 
gyermekek és nagyszámú unokák kíséretében megjelent 
a reggeli köz-istenitiszteleten, népével együtt hálát adandó 
a Mindenhatónak azon gazdag áldásokért, melyekben őt 
hosszú életében és 46 évi lelkipásztorságában részesítette. 
Tartsa meg a jóságos Isten e fáradhatlan munkás köz-
hasznú életét még sokáig! — Mitrovics Gyula sárospa-
taki theologiai tanárt a debreceni egyház presby,teriuma 
meghívta a K. Tóth Mihály halála által megüresedett lel-
készi állásra. — Felső-Baranyában a csarnotai egyház 
hívei meghívás útján egyhangúlag Kiss Lajos garéi segéd-
lelkészt választották rendes lelkipásztorukká. 

* A dunamelléki egyházkerületi értekezlet igaz-
gató választmánya máj. 24-én Szilassy Aladár elnöklete alatt 
kilenc tag jelenlétével (köztük a vidékről Mészáros János 
kecskeméti és György László péceli lelkész) ülést tartott, 
melyben elhatározta, hogy kérelmet intéz az egyházme-
gyék, a gyülekezetek és az iskolák elöljáróihoz a vallás-
erkölcsi és egyházi életnek egyháztársadalmi úton való 
evangeliumi ápolása végett. A kérő és buzdító szózat 
szövege mai számunkban olvasható. Egyszersmind főbb 
vonalaiban megállapíttatott az őszi kerületi gyűlés alkal-
mával tartandó egyházi értekezlet tárgysorozata. 

* A függő egyházpolitikai javaslatok ismét 
megfordultak a képviselőház szakbizottságai előtt. Az 

izraelita vallásra vonatkozólag Wlassics Gyula miniszter 
javaslatára kimondták, hogy hozzájárulnak a törvény-
javaslatnak a főrendiház által elfogadott szövegezéséhez, 
de a főrendek által törült áttérési §-t a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló törvényjavaslatba minden áron fölvé-
tetni kívánják. A vallás szabad gyakorlatáról szóló tör-
vényjavaslatról pedig mind a két bizottság azt határozta, 
hogy a felekezetnélküliség módozatjait szabályozó §-ok 
(22., 23., 24. és 26.), melyeket a főrendiház szintén tö-
rült, múlhatatlanul visszaállíttassanak s a záró határo-
zatok közé beiktattassék, hogy az 1868. LIII. törvény-
cikknek az áttérésre vonatkozó 1—8. §-ai minden bevett 
vallásfelekezetre kiterjesztetnek. — Mindkét javaslat csak 
az őszön fog a képviselőház elé kerülni. 

* A brit és külföldi biblia-társaság, melynek 
áldozatkészségéből kapjuk mi is oly olcsón a bibliát, e 
hónap első napjain Londonban tartotta f. évi nagygyűlését. 
A gyűlés elé terjesztett jelentés kivonatát (Abst.ract of 
the Beport) dr. Duka Tivadar úr szívességéből a napok-
ban kaptuk. E szerint a társaság mult évi bevétele volt 
233,363 font sterling (mintegy 2.800,000 frt). Eladott 
otthon 1.651,566. külföldön 2.185,656 bibliát és biblia-
részt, összesen 3.837,222 darabot. A mult évben 12 új 
fordítás és revízió volt folyamatban; nevezetesebb fordí-
tások : az afganisztáni, új-guineai és kelet-afrikai; fonto-
sabb revíziók: a khinai, japáni és indiai. Gyönyörködve 
és álmélkodva szemléljük a társaság dicsőséges munkáját, 
valahányszor kezünkbe veszszük ezeket a jelentéseket; 
de mikor arra gondolunk, hogy Magyarországon kívül a 
föld minden keresztyén országa vagy külön biblia-társa-
ságot alapítva, vagy a brit társasághoz juttatott nagyobb 
pénzküldeményekkel járul az Isten igéje terjesztéséhez, 
akkor önkénytelenül ajkunkra veszszük a panaszos sza-
vakat: miért van az, hogy csak mi magyarok nem te-
szünk semmit a világmegtartó Isten igéjéért? 

* A Baldácsy-alapítvány állapotáról kimerítő 
tájékozást nyújt Szilágyi Sándor ügyészi jelentése, melyet 
az alapítványi igazgatóság a napokban tárgyalt és hagyott 
jóvá. E szerint az alapítvány 1894-ik évi tényleges bevé-
tele volt 100,506 frt 92 kr., tényleges kiadása 66,298 frt 
75 kr volt, miből a tulajdonos 11 egyházkerület 2500 fo-
rintjával, összesen 27,500 frtban részesült, az alapítvány 
pénztármaradéka pedig 6708 frt 17 kr. volt, Az 1895-ik 
évi költségvetés az egyházkerületeknek szintén 2500— 
2500 frtot javasol, a pénztármaradék pedig 10,045 frt 
87 krban van előirányozva. Az alapítvány terhére 1880-ban 
felvett 100 ezer frtos kölcsönből az utolsó részlet (18 ezer 
forint) is kifizettetett. Az alapítványi birtokokon most már 
jelzálogilag csak a budapesti theologia 10,500 frtos és a 
dunamelléki egyházkerület 1000 frtnyi tőke-követelése van 
bejegyezve. Az alapítványnak ingatlan birtokain kívül 
62.100 frt árú értékpapírból és 6708 frt 17 kr készpénz-
ből álló ingó vagyona vagy tartalék-tőkéje van. Az ala-
pítványi közgyűlés, mely az ügyész és igazgatóság jelen-
tésének felülvizsgálására van hivatva, a napokban fog 
Budapesten megtartatni. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPHÖTIÍN. 



PROTESTAN 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
I X . kerillet. P i p a - u t c a 3 3 . s z á m , hová a kéziratok 

cimzendök. 

Kiadó-hivatal: 
H o r n y á n s z k y Viktor leönyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. éa hirdet, dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden csütörtüköu. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

ü g y e s szám ára 30 k r . 

A bűn láncszemei. 
Herber t Spencer egyik legnevezetesebb mű-

vében azt a tételt, hogy az ismertet az ismeret-
len magyarázza, a következő példával illusztrálja. 
Valaki, a mint a szabadban sétál, észreveszi, 
hogy egy helyen a fű nagyon különös módon 
mozog s nem úgy, mint máshol, a hol a szellő 
lengeti. A fű mozgása az ismert tény ; hogy mi 
mozgatja a füvet, azt az első pil lanatban még 
nem tudj a az ember. Oda megy azonban a kér-
déses helyre s látja, hogy ott egy madár — 
fogoly vagy mi — vergődik, A fű mozgását tehát 
a madá r vergődése magyarázza, a madár vergő-
dését az a körülmény, hogy súlyosan meg van 
sebesítve, e körülmény ismét a vadász fegyve-
ré re s az állati test szervezetére utal és így 
tovább. Utol jára is Herber t Spencer a nagy is-
meret lenben vész el, a mely az ismert világot 
körülveszi, a melyet egészen soha meg nem hó-
dí thatunk s épen azért tudományos ismereteink 
mindörökké relativek maradnak. 

Hagyjuk Herber t Spencer t az ő okoskodá-
saival s különösen azzal a nagy tévedésével, a 
melybe akkor esik, a mikor az Istent is nagy 
megismerhete t lennek nyilvánítja, a kit Herber t 
Spencer szerint csak úgy a megismerhető világ 
mögött, a dolgok láncolata elején találhatunk, 
ha ugyan egyáltalán létezik. Vegyük ki azonban 
az ő érdekes fejtegetéseiből azt a nagy fontos-
ságú és kétségbevonhatat lan igazságot, hogy egy 
önmagában egészen jelentéktelennek látszó tény is az 
okok egész hatalmas láncolatára utal. Keressük ez-
úttal a bűn láncszemeit. 

* * 
* 

Pünkösd vasárnapján estefelé úgy 6 óra táj-
ban a főváros valamelyik népes u tcá jába jutot-
tam. Hogy miért mondom meg még az órájá t 
is a velem tör tént dolgoknak, az mindjár t ki 
fog tűnni . Valami vallásos összejövetelre siettem. 
Lelkem magasztos gondolatokkal volt tele. Egy-

szerre csak egy pálinkás bolt elé kerül tem. Be-
tekintet tem s a borzasztó látvány, mely elibém 
tárult , szinte lebilincselt, úgy hogy pár pi l lanatra 
megáll tam. Ott itták a pál inkát liter számra a 
bűn szerencsétlen áldozatai. Egynémelyiken még 
alig látszott meg, a másik már dülöngött, míg 
többen ott feküdtek, fejőket a piszkos asztalokra 
hajtva, rongyos, szennyes ruhában, sápadt arccal, 
részegen, eszméletlenül. A mint irtózva néztem 
ez elaljasodott szerencsét leneket , mellettem egy 
sereg nő haladt el. Arcuk, rikító viseletük s 
különösen beszélgetésük, mely voltakép durva 
kiáltozás vo l t : mind a r ra vallottak, hogy bukott 
nők, a nyugati társadalom párjái. 

Pünkösd vasárnapján nem igen látszott felhő 
az égen, ele nekem úgy tetszett, mintha a főváros 
szépségét, dicsőségét mégis valami sötét á rny 
homályosítot ta volna el. Eszembe jutott , hogy 
azok a nők és férfiak mind olyan kedves, szere-
tett, mosolygó, gőgicsélő csecsemők voltak valaha, 
a milyenekre a felületes vizsgálódók azt szokták 
mondani, h o g y : ezek még ártatlanok. Eszembe 
jutot t azután, hogy a lelkökben szunnyadó bűnös 
erők l eküzdésé r e , nem jött segélyökre senki. 
Talán m á r az atyák és anyák is hasonló bűnök 
rabjai voltak. Talán itt-ott hallottak egy-egy er-
kölcsi tanítást. Ha iskolába jártak, ott egy sereg 
tiltó és parancsoló szabályt vertek fejőkbe, a 
mivel ők még akkor nem gondoltak. Mikor aztán 
felserdültek, a mikor a durva, aljas bűnök csábít-
gat ták őket, a mikor a legerélyesebb segítségre 
lett volna szükségök, akkor sem pap, sem levita, 
sem emberbará t , sem hazafi, sem tudós sociolo-
gus, sem jótékony uri nő nem könyörült rajtok. 
Az úgynevezet t becsületes társadalom adott ne-
kik súlyos munkát , mely lekötötte őket napokon, 
heteken, sőt hónapokon át, a nélkül, hogy bol-
dogoknak érezhet ték volna magukat csak egy 
pil lanatra is; adott nekik kevés napszámot, mely 
a r r a elég volt, hogy életöket tengessék, míg 
a munka tart , de azonnal a szükségnek, nyo-



mórnak aclott helyet, mihelyt betegség állott be 
vagy a szolgai, szinte rabszolgai munka folyta-
tására egy két hé t re nem nyilt alkalom. És aztán 
a bűnnek nagy vonzó ereje van. És a bűn szol-
gála tára seregek állnak készen. Itt a fővárosban 
manapság egy megbízható forrás szerint valami 
9000 nő árul ja testót-lelkét. Persze, ez csak a 
kimutatások szerint. Valójában több is lesz az 
ilyenek száma. És a becstelen nők serege szinte 
szervezve van. A vének, sokszor előkelő u rak 
szolgálatában, a leggaládabb módon csábítgatják 
rosszra a fiatalokat. Hasonlókép szervezve van 
a pál inkás boltokban s máshol a férfiakat csá-
bító bűn. Vasárnap d. u. bezárták e pál inkás 
lebujokat a vasárnapi munkaszünetről szóló tör-
vény meghozása után, de azután megint csak meg-
engedték azok nyi tvatar tását egész vasárnapra . 
Egész vasárnapra , ezt hangsúlyozom. Ezért emlí-
tet tem fel fentebb, hogy este 6 óra tá jban lát-
tam, a mint a testet-lelket rontó italt á ru lgat ta 
az élelmes kereskedő. És ha meggondoljuk, hogy 
ép vasárnap d. u. é rnek rá legtöbben azok közül, 
a kikre nézve e pál inkás boltok csábító helyek, 
ha meggondoljuk, hogy ha csak egy-egy boltban 
tizen lesznek is teljesen részegekké, (peclig többen 
is lesznek) há t ezrekre megy a bűn fertőjébe sü-
lyedők száma : hát akkor lehet fogalmunk arról, 
hogy mily arculcsapása mindez a törvénynek is, 
a moral i tásnak is, az evangeliumi igazi szent-
ségről nem is szólva. És a nyomor, az éhség, 
az elkeseredés, mely a sanyarú munkát , az öröm-
telen életet kiséri : ép oly ha ta lmas segítő tá rsa 
a bűnnek, mint a sok pénz, sok ital, az élve-
zetek folytonossága s a munkanélkül i , renyhe 
életmód. Talán valamikor még azok a szeren-
csétlenek is küzködtek, hanem a nyomor igen 
nagy volt, az élet nagyon kevés örömöt adott, 
a bűn pedig pénzt ígért és — feledést. Azután 
mindjobban megszokták a bűnt s fokról-fokra 
sülyedve alá a férfiak elveszítették szellemisé-
geket, a nők szemérmüket egészen. 

Látnivaló mindezekből, hogy a bűn lánc-
szemei messzire vezetnek. Az első láncszemek 
a miket mindenki lát, (hanem sokan azonnal 
elfordulnak, mer t kellemetlen a dolog rá juk 
nézve) azok a szerencsétlenek, a kik a bűn fertő-
jében vergődnek. Bűnösök Ők, ámbár nagyon 
boldogtalanok is. De azután bűnösök a szülők 
is, a kiknek nevelniök kellett volna gyermekei-
ket. De bűnösök azok a munkaadók is, a kik e 
nyomorul tak t isztességes el tar tásáról nem gon-
doskodtak. Bűnösök a lelkészek és tanítók (meg 
tanárok) is, a kik ez iszonyú bűnöket fel nem 
fedezik, néven nem nevezik s az embereket 
szeretettel, i rgalmassággal nem töltik meg s 
erélylyel nem látják el, sőt sokszor megaka-

dályozzák a lelkeket, hogy ahhoz járul janak, a 
kinél az igazi erkölcsi cselekvésre erő, a kinél 
a nyomorul tak felsególésére irgalom és szána-
kozás van. Bűnösök, a kik az ember t a kegyel-
mes és szent Istenben való hitétől megfosztani 
igyekeznek és gúnyolják ós kisebbítik azt, a ki 
egyedül vezethet az Isten ismeretére, a Jézus 
Krisztust. Bűnösök, a kik talán a Jézus Krisztust 
ajkaikon hordozzák, de életökkel, e világhoz való 
ragaszkodásukkal szégyent hoznak a Megváltóra 
s gonoszságaik, szeretet lensógük által idegenítik 
el az embereket az üdv forrásaitól. Bűnösök, 
a kik ledér t réfáikkal megront ják az ifjúságot. 
Bűnösök, a kik kiürít ik az élvezetek pohará t s 
csak úgy dicsekvés okáér t dobnak néha-néha 
egy kis konczot a nyomorul taknak. Bűnösök 
azok a derék, becsületes emberek, a kik a pros-
ti tuált nőket még mélyebbre taszítják. Bűnösök 
az államférfiak, a kik a törvény meghozatala 
u tán is elnézik, hogy nyitva legyenek a pálin-
kás boltok, a melyekre sem a közélelmezés, sem 
más czímen, semmi szükség nincs s a melyek 
csak romlást ter jesztenek. 

Romlást terjesztenek? De hát melyik bűn nem 
terjeszt r omlás t ? ! Hiszen a bűn láncszemeit nem-
csak az okok során felfelé lehet követni, ha-
nem az okozatok során lefelé is. A múl tkor hal-
lot tunk egy irtózatos statisztikát e r re nézve. Egy 
iszákos nőnek, a ki a mult század közepén szü-
letett, valami 800 ivadéka közül a legnagyobb 
rész iszákos, prosti tuált , gonosztevő, gyilkos és 
őrült lett. Mi lesz majd 3 0 — 4 0 év múlva abból 
a 9000 nőből, a ki most Budapes ten testi és 
lelki romlást ter jeszt bizony még a «legjobb» 
családok körében i s? Mi lesz abból az 5000 
törvénytelen gyermekből, a melyik évenkint 
Budapes ten az eredendő bűn százszoros átká-
val jő a vi lágra? Mi lesz abból a t emérdek 
iszákos emberbő l? És azután nem veszszük-e 
észre, hogy a méreg mindenfelé t e r j e d ? Mert a 
nagyon veszélyes, nagyon erkölcstelen nőket és 
férfiakat eltoloncolják Magyarország minden hely-
ségébe s ezek bizonyosan könnyen élésre, fény-
űzésre s még nagyobb vétkekre is taní t ják 
földieiket. 

És hol van a keresztyén egyház, melynek 
mentő kezét ki kellene nyújtani mindenki felé? 
Hol vannak a Krisztus hívei, a kik a nagy rom-
lásból legalább a gyermekeke t és if jakat ragad-
nák k i ? Oh a templomokban vannak isteni tiszte-
letek, de hát ocla ezrek és milliók nem mennek. 
A kik meg a templomból kijőnek, nem megerő-
södött hittel, nem a mentés re való készséggel, 
nem a bűn elleni ha rc ra való elszántsággal jön-
nek ki. Az igaz, hogy a lelkészek sem igen abból 
az alaphangból prédikálnak nekik, hogy: Jer tek 



atyámfiai, nyer jünk itt erőt az evangéliumból, az 
Isten kegyelméből, a Krisztusnak a bűnösök meg-
mentésére végzett munkájából és e munkában 
megmutato t t nagy csucla szeretetéből ós azután a 
templomon kívül használ juk fel az itt nyert 
erőket a bűnösök jó ú t r a tér í tésére. 

így aztán a bűn láncszemei mind inkább 
szaporodnak. A vétek ár jai mind jobban benyúl-
nak a jóravalóság földjébe és sokszor oly helye-
ken is iszapot veszünk észre, a hol már igazán 
nem gondoltuk volna. A haza fáját t i tkos férgek 
rágják, a melyek a nemes fa bukásá t idézik elő, 
ha a fát kívülről vihar meg nem rázza is és 
sokan csak úgy ragyognak a honfiúi dicsőségtől, 
bá r azokat a férgeket egyáltalában nem irtják. 

Egy mentség van. E g y ; egyetlen egy. Ha 
az evangeliumi egyházak feladataik magaslatára 
emelkednek. Ma a lelkészek, tanítók, tanárok, ügy-
védek, birák, t isztességes családapák és erényes 
úr i nők belátják, hogy nekik is meg kell térniük. 
Nem a gyilkosságból, lopásból, hanem a hitetlen-
séghöl és szeretetlenségböl. Abból a nagy bűnből, 
hogy a Krisztus evangél iumát meg nem becsül-
tük, hanem addig igazgattuk, kormányoztuk, sza-
bályoztuk az egyházat, hogy ma a t i tokban 
lopódzó bűnnel szemben az evangél iuminak 
nevezett egyházak is bágyadtan, csüggedten, sőt 
érzéket lenül állanak, mintha csak azt m o n d a n á k : 
Bánom is én, vagy azt: Úgy is hiába minden ! 
Egyszer egy úri ember, pedig lelkészjellegű tanár , 
mondta nekem, hogy nem a jóravaló emberek 
számára kellene t a r t anunk az evangelizáló össze-
jöveteleket, hanem a nagyon rosszak számára . 
Még Krisztus e szavát c i tá l ta : Nem jöttem, hogy 
az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam 
megtérésre. A Jézus e szavainak igazi ér te lme 
azonban épen az, hogy mi mindnyájan bűnösök 
vagyunk s hogy ezt mindnyá junknak be kellene 
látnunk. Persze ha azt kérdezzük c sak : loptunk-e 
gyilkoltunk-e, csaltunk-e, akkor semmi bűn nem 
találtatik bennünk. De azt kellene k é r d e z n ü n k : 
Megtettünk-e mindent az eltévelyedettek meg-
men té sé re? Utána mentünk-e a bűnösöknek ós 
hoztunk-e vissza csak egyet is az Ú r h o z ? Fel-
használ tuk-e az Úr Jézus szeretetét ós felhasz-
náltuk-e földi javainkat , hogy annyi könnyet 
töröl jünk le, a mennyit csak l ehe t? Töreked-, 
tünk-e arra, hogy oly egyesületek ós intézmé-
nyek állí t tassanak, a melyek menhelyül szolgál-
janak azoknak, a kiket a kísér tések különösen 
os t romolnak? Felszólaltunk-e, küzdöt tünk-e min-
den bűn, minden tisztátalan beszéd, minden 
kicsapongás, minden léhaság és corrupt io ellen ? 
Ha a kérdéseket komolyan teszszük fel magunk-
nak ós e kérdések ós ilyen kérdések világánál 
vizsgáljuk életünket, bizony igazat adunk a régi 

szónak : Mindnyájan elhajlottak. S ha nem büsz-
kélkedünk relatív jóságunkkal , ha nem takar-
gat juk a súlyos bűnöket relativ erényeinkkel, 
hanem beismerjük, hogy a Jézust még nem 
követ tük sem elég híven, sem elég határozott-
sággal : akkor, de nem előbb, lehet ki látásunk 
arra, hogy a társadalom, melyben élünk, lassan 
ugyan, de gyökeresen javulni kezd és megszen-
telődik. 

Szabó Aladár. 

Egy jelenet Pál apostol életéből. 
(Felolvastatott a nagy-kikindai ev. ref. imaterernben május 2ő-én 

tartott vallásos estélyen.) 

Egy suhintás a történetíró bűvös vesszejével s lel-
künk visszaszáll az emlékezet szárnyain azokba a csodás 
időkbe, a melyekben a keresztyén hit még hegyeket tudott 
mozgatni, a mikor még a keresztyén szeretet az ellensé-
get is tudta szeretni s a mikor a keresztyén reménység 
a mennyország dicsfényével vonta be a földi életet. A 
római világbirodalom mind messzebbre nyújtogatja hatal-
mas karjait. Már Zsidóország is római iga alatt görnyed. 
Körülbelül 60 esztendő telt el már azóta, hogy az angyal-
nak ama fenséges hirdetése: megszületett a Megváltó, a 
világtörténelmet két részre osztotta. Ez időben Festus kép-
viselte a császári hatalmat Zsidóország alsó részében. 
Mert a római kar széttörte Zsidóország egységét s csak 
egy darabkát juttatott abból Agrippának, a kinek ősei 
férfiágon idumeusok voltak ugyan, de a kinek ereiben 
zsidó vér folyt s a ki a mennyire csak lehetett, igyeke-
zett is jó zsidó lenni. 

A mennyire lehetett. Mert a hatalom kedves volt 
előtte s a mint nem egészen rossz indulatu, de nem is 
jellemszilárd emberek szokták, Agrippa sem akarta elron-
tani a barátságot a hatalmasokkal. Alig érkezik meg 
Festus, az új római helytartó, Félix utóda, már látogatá-
sára siet Caesarea Filippibe Agrippa király. Festus egy 
rendkívül érdekes esetet hoz a király tudomására. Valami 
Pál nevű fogoly sínylődik a tömlöcben. Még Félix idejé-
ben került fogságba. A zsidók erősen vádolják, de nem 
tudnak rábizonyítani semmit, a mit az okos, hideg római 
bűnnek tarthatna. Agrippa úgy szeretné látni azt az ér-
dekes embert s az udvarias Festus megígéri neki, hogy 
másnap elibe állítja. 

A másnap elérkezett. A kihallgatási teremben fényes 
sereg gyülekezik össze. Jő Agrippa király csodaszép nővé-
rével, Berenicével. Mindketten ragyogó, keleties díszben. 
Mellettök a helytartó egyszerű, fehér tógájában. Arcán 
büszkeség és önérzet honol. Mintha azt akarná mondani: 
Én Róma vagyok ! Az örök város! A világ ura! Jobbra-
balra fényes kiséret. Vidám, zajos s bizonyára minden 
magasabb tartalmat nélkülöző beszélgetést folytatnak. 

Most egyszerre láncz csörren; fegyver zörög. Az 
egész társaság odanéz. Egy meggörnyedt s elöregedett 
alak áll előttük. Pál apostol az. Látszik rajta, hogy sokat 
szenvedett. Óh hiszen ezer nyomorral kellett megküzdenie. 
Az Úr súlyos betegséggel látogatta meg s az agyongyö-
tört ember háromszor is kérte az Urat, hogy vegye el 
róla azt a betegséget. Az Úr azonban azt válaszolta: elég 
neked az én kegyelmem! S az apostol viselte a betegség 
súlyos terhét könnyes szemekkel, de alázatos szívvel. A 
betegség mellett a kenyérkereset is megviselte az apos-
tolt. Mert saját keze munkájával kereste kenyerét. Éjjel 
dolgozott, sátort készített, hogy nappal az igét hirdet-



hesse. Ehhez járult, hogy most már jó ideje a börtönben 
sínlödött. Bizony. látva azt a meggörnyedt, öreg zsidót, 
nem tudom, melyikünk vállalná el a szellemi atyafiságot 
vele! Annyi bizonyos, hogy az Agrippa király köré gyűlt 
sokaság megvetette Pált hitével, meggyőződéseivel s ige-
hirdetésével együtt. Agrippa király tartott ugyan valamit 
a zsidó, ótestamentomi hagyományokról, de hogy, a mi az 
ótestamentomban árnyék, az az új testamentomban a Krisz-
tusban lett valóság: azt már nem hitte. Festus pedig hitetlen 
volt, mint az akkori mívelt római általában. Azok közé 
tartozott, a kik a nép számára szükségesnek tartják ugyan 
a vallást, de a míveltekre nézve feleslegesnek. Ne ítéljük el! 
Hiszen az a mívelt római tényleg képtelen babonás bál-
ványimádással s képzelődéssel megrontott vallást dobott 
el. Sokkal jobb volt ő, mint a mai mívelteknek, sőt theo-
logusoknak ezrei, a kik a megfeszített és feltámadott 
Krisztus evangéliumát dobják el, a mely evangelium az 
igazság erejét vitte a népek lelkébe, a mely evangelium 
egy szerető Isten irgalmasságáról beszél s a mely evan-
gelium egyedül képes valóságos erkölcsi reformációt létre-
hozni. Ezt az evangéliumot Festus nem értette. Egyál-
talán nem is tudta felfogni, hogy a zsidók mi bünt talál-
hatnak Pálban? Hiszen — gondolá Festus — furcsa dol-
gokat beszél ez a Pál Krisztus megváltó haláláról, valóságos 
feltámadásáról, de hát miért tartják ezt a zsidók bűnnek? 
A felelet nyilvánvaló. A zsidók már a Krisztus idejében 
valami sajátságos megcsontosodottság rabigája alatt nyög-
tek. Egyházuk úgy volt szervezve, akár egy világi társaság. 
A szervezet volt benne a fő s nem az egyén élő hite. A szer-
tartások, a vallásos cselekvények, még az erkölcsi cselek-
vények is elő voltak írva s a fődolog az volt, hogy az 
előírt szabályokat, parancsokat mindenki pontosan végre-
baitsa. Hogy azután a lélek Isten utáni vágya ki van-e 
elégítve, hogy a szivek elégedettek-e, hogy készséggel, 
örömmel s az előírt parancsolatokon kívül és felül is 
cselekeszik-e az Isten akaratát, hogy a hitigazságokról 
való meggyőződés mindenkinek személyes, egyéniségétől 
elidegeníthetlen birtoka-e vagy az egész csak az ősöktől 
örökölt lim-Iom-e, azzal ugyan senki sem törődött. Ha 
a pap elvégezte az áldozatot, az imát, az alamizsnálko-
dást, ha a hivő elmondta a kiszabott imádságot, meg-
fizette a fizetni valóját, szombatnap nem ment tovább 
sétálni, mint a meddig ki volt mérve: hát a szive telve 
lehetett gőggel, büszkeséggel, szeretetlenséggel, gyűlölettel, 
nem bánta senki sem. A Pál által hirdetett evangeliom 
halálos csapást mért az ilyen vallásos és erkölcsi fel-
fogásra. 

Mert ez az evangeliom egy élő személyiséget állított 
a lelki szemek elé. Hirdette azt a nagy igazságot, hogy 
az Isten élő Isten s nem viseltetik érzéketlenül az embe-
rek bajai iránt, hanem megjelent köztük, szólt hozzájuk, 
szenvedett értük, szerette őket és Lelke által folyton ko-
pogtat szivök ajtaján, hogy boldoggá tegye, idvezit.se őket 
s új erőkkel, hittel, reménységgel, szentséggel lássa el 
őket. Vegyétek fel a Krisztust és éltek, ezt hangoztatá 
Pál s ha fel nem veszitek, egyházi szervezetetek, papjai-
tok lemorzsolt imái, lelketlenül elvégzett cselekményei 
semmit nem érnek. A zsidó ezen megbotránkozott, de a 
római előtt, a ki egyáltalán nem állt a vallásos élet terén, 
mindez érthetetlen volt. Azért Festus Agrippa elé állítja 
Pált. Agrippa ismeri a zsidó vallást, jártas a próféták 
tudományában; majd az eligazodik Pál furcsa beszé-
deiben. 

»Beszélj!* szólt Agrippa. Meg van engedve, hogy 
beszélj 

És Pál beszélni kezd. Elmondja ama nevezetes da-
mascusi útnak történetét, a melyet valójában csak az 

érthet meg igazán, a ki a Krisztusnak ható erejét lelkébe 
fogadta s a ki átment amaz átalakuláson, a melyet a 
tékozló fiú példázatában maga az Úr Jézus gyönyörűen 
rajzol. Csakhogy Pál, míg tékozló fiú volt, nagyon is messze 
eltávozott az atyai háztól. Erős lélek volt s erős lelkének 
minden tehetségét a Krisztus elleni gyűlölet kormányozta. 
Azért az Úr Jézus az ő megtérítésére rendkívüli eszkö-
zöket is használt. Amaz iszonyú sötétséget, melyben Pál 
tévelygett az isteni kegyelem, mely rendesen csak látha-
tatlanul, csak a Lélek által, csak a szív titkos mélyén hat, 
nem oszlathatta el máskép, csak a természeti és szellemi 
világ eszközeinek felhasználásával. Pálnak, vagy a mint 
akkor még nevezték, Saulnak testében és lelkében meg 
kellett rendülnie, hogy a kegyelem szivébe szállhasson. A 
lelki világosság mellett külső fénynek is kellett látszania, hogy 
a kettős hatás eredményt szülhessen. Testi és lelki sze-
meinek egyaránt kellett hatást elfogadni, hogy annál biz-
tosabban tudomására jusson tévelygése veszedelmes voltá-
nak. A hatásnak aztán megfelelő volt az eredmény is. 
Soha senki nagyobb buzgósággal a Krisztus evangéliumát 
nem prédikálta, mint Pál. Soha senki többet nem szen-
vedett az élő Isten nevének hirdetéseért. Soha senki tet-
tekkel, áldozatokkal, szenvedésekkel jobban meg nem bi-
zonyította, hogy azért a hirdetett evangéliumért élni-
halni kész. 

Ime a Krisztus evangeliuma s maga a Krisztus nem 
álom, nem képzelet, hanem valóság. A Krisztusban az 
Isten jelent meg, mert arra, hogy dühös, haragos, hitetlen 
Saulokból hivő, buzgó, szeretetteljes Pálok alakuljanak, 
isteni erő kell. De hát az Isten változott 2000 év óta? 
Nem! Nem változhatott. Hát akkor miért nem alkalmaz-
zuk ma is hittel és reménységgel a társadalmi bajok ellen 
a Krisztus evangeliomát ? Óh bizony, mikor látjuk, hogy 
terjed az elégedetlenség, nagyralátás, érzékiség, sok helyen 
az erkölcstelenség miként ragad el olyanokat is, a kikről 
sohasem gondoltuk volna: nem volna szabad megeléged-
nünk a csendes panaszkodással, sem a metsző, gúnyos 
ítélettel, hanem rá kellene mutatni a Krisztusra s azt 
kiáltani: Térjetek meg Ő hozzá; Ő benne van gyógyulás, 
erő, szeretet, segítség! 

Csak az a baj, hogy a mikor a Krisztusra muta-
tunk, a félreértések özöne állja utunkat. Valóban a caesa-
reai jelenet ismétlődik előttünk. A mint ugyanis Pál elő-
adásában oda ért, hogy a megfeszített s feltámadott Krisz-
tust kezdte emlegetni, Festus elszörnyűködve kiáltott fel: 
Bolondozol te Pál; a nagy bölcseség zavarta meg elmédet, 
így kiált Festus s felkiáltása arról tesz tanúbizonyságot, 
hogy a Krisztus feltámadásának tagadása nem valami 
felvilágosult keresztyén álláspont, hanem egyszerű pogány-
ság, nem a XIX. század haladásának vívmánya, hanem 
az Isten magasságos dolgaival való ismeretlenség jele. 
Festus felkiáltása azonban nem zavarja meg Pált. Látja 
az apostol, hogy a római szive nagyon kemény talaj. 
Látja azt is, hogy Agrippa gondolkodóba esik. 0 tehát 
úgy tesz, mint az okos hadvezér. Kikeresi ellenfele gyenge 
oldalát. Agrippa felé fordul, a ki ismeri s bizonyos fokig 
szereti is a prófétákat. Tudja az apostol, hogy ha valakit, 
úgy Agrippát nyerheti meg a Krisztusnak. Felé fordul 
tehát. Appellál jobb lelkiismeretére. Hivatkozik arra, hogy 
a Krisztus magasságos dolgai nem lettek eltitkolva. Majd 
megérinti szive húrjait s ezt kérdi tőle ünnepélyesen: 
Agrippa király! Hiszesz-e a prófétáknak? Mintha csak 
azt mondta volna: Ha hiszesz, akkor abban is kell hin-
ned, a kiben a próféták beteljesedtek ?! Agrippa király e 
pillanatban választott az üdvösség és a kárhozat között. 
Nyilatkozatától függ, hogy vájjon az örök életet választja-e, 
vagy az örök boldogtalanságot. Szól és szava nyájas, 



hízelgő. »Csaknem elhiteted velem, hogy keresztyénné le-
gyek!* mondá. Jaj annak, a ki így felel akkor, a mikor 
egész világosan ott áll előtte a kérdés: Krisztussal-e 
vagy a Krisztus ellen? Óh ha nem káromoljuk is a meg-
feszített és feltámadott Krisztust, ha nem teszünk is tövis-
koszorút szentséges fejére, elég, ha közönyösen elhaladunk 
mellette. A hadvezér, a ki csaknem megnyert egy ütkö-
zetet, elvesztette azt. Az orvos, a ki csaknem meggyó-
gyította szeretett gyermekemet, bizony nem gyógyította 
azt meg. A ki csaknem elhatározta magát, hogy a Krisz-
tust követi: bizony csak annyit tett, mint a ki határo-
zottan visszautasítja. 

Azért nem csodálhatjuk, ha Pál bánatosan lehaj-
totta fejét. Még egyszer szólt s szavaiban a keresztyén 
lélek mély bánata nyer kifejezést, a ki siratja az elve-
szettet: > Kívánnám az Istentől — mondá — hogy nem 
csaknem, hanem valóban te is, s mindazok, a ki ma en-
gem hallgattak, olyanok lennének, mint én, e bilincsek-
től megválva«. 

A mikor e szavakat halljuk, úgy tűnik fel előttünk, 
mintha az a meggörnyedt alak felegyenesednék előttünk 
s az ítélő birák eltörpülnének! Mintha Pált fénysugár 
venné körül s ellenfelei a sötétségben vesznének el. Oh 
ő szabad volt, bilincsekkel a kezén; a király, s a hatal-
mas római és a szép Berenice pedig rabszolgák voltak, 
a bűn, a hitetlenség, a világ rabszolgái. Hogy is ne! 
Mondhatták-e ők magokat boldogoknak? Ha a halálra 
gondoltak, nem vegyült-e öröm legmárnorítóbb gyönyörű-
ségeikbe is ? Minden pompa dacára, mely körülvette őket, 
minden földi hatalom dacára, melylyel dicsekedhettek, 
nyomorultak, boldogtalanok voltak; Pál pedig betegsége 
dacára is irigylendőnek tartja állapotát. >Kívánnám Isten-
től, hogy olyanok lennétek, mint én!* azt kiáltja össze-
törve, megkötözve, megalázva is, mert a Krisztus fenséges 
örömmel tölti meg szivét s kárpótolja szenvedéseiért. Neki 
nem kell félnie a haláltól. Az ő boldogságát e világ vál-
tozásai tönkre nem tehetik. Az ő boldogságát senki és 
semmi tőle el nem rabolhatja. 

Birtokunkban van-e e boldogság? És ilyen boldog-
ság van-e birtokunkban? Ezer közül hányan felelhetnek 
e kérdésre igennel? De épen mert kevesen felelhetnek 
igennel, kell azt feltennünk újból meg újból. A Krisztus-
ban az Isten oly tökéletes boldogságot ajánlott fel s biz-
tosít nekünk, melynek megvalósítására semmiféle bűnhöz 
nem. folyamodunk, mely megmarad a nélkülözések dacára 
is s arra ösztönöz, hogy másokat is boldoggá tegyünk. 
Ugy-e bár, ha mindenkinek a szivében laknék e boldog-
ság, akkor gonosztevők, sikkasztok, öngyilkosok nem len-
nének. Mert a kinek szivében a Krisztus lakik, az iszo-
nyodik a bűn mindenféle fajától. S a kinek erős hite van 
a Krisztusban, az szerény körülmények közt is elégedett. 
Az nem nyújtózik tovább, mint a takaró ér. Szemei, szája, 
ínye nem vágyódik újabb és újabb ingerek után, hiszen 
a boldogság, az igazi boldogság nem a szemben lakik, 
se nem az Ínyben, hanem a lélek mélyén. De ne hogy 
azt gondoljuk, hogy a Krisztus csak a szegényeknek való. 
Nem; a gazdagoknak is való. A gazdagoknak átok a gaz-
dagság a Krisztus nélkül. A gazdagság akkor szűnik meg 
átok lenni, ha azt mások boldogságára használjuk fel. 
Hogy pedig ezt cselekedjük, arra a Krisztus ösztönöz leg-
jobban. Hiszen Ő gazdag volt és szegén ynvé lett érettünk. 

A Krisztus szánalommal, szeretettel és irgalmasság-
gal tölti meg a sziveket. És nincs nagyobb hazugság, 
mint mikor valaki azt mondja: Én a Krisztus egyházához 
tartozom, tehát gyűlölöm azokat, a kik nem tartoznak 
oda. Nem! Ha Pál szánni tudta azokat, a kik bilincsbe 
verték s a tömlöcben hagyták sinlődni, ha ő szeretni 

tudta még ellenségeit is: bizony, ma sem lehet más a 
keresztyén ismertető jele, csak a szeretet. Ez a szeretet 
azonban nem lágyság. Erős és szent szeretet az, mely 
segíteni akar mindenkin, de nem a bűnök elleplezése 
által. Segíteni akar a testi bajokon is, de segíteni a lélek 
ama betegségein is, a melyek az embert hitetlenné 
teszik, a Krisztus szeretete iránt érzéketlenné, az érzéki-
ség rabjává. A keresztyén boldog s ép azért azt kiáltja: 
Vajha mindenki boldog lenne, mint én! S épen azért 
folyton tör mások boldogítására. Valóban az igazi keresz-
tyénség nemcsak a papok dolga, hanem minden jó honfié, 
minden okos politikusé. Mert azt mindenki látja, hogy 
egy nemzet élete annál bizonytalanabb, annál erőtlenebb, 
minél inkább terjed az a szellem, a mely csak élveze-
tekre vágyik s az embert odaviszi, hogy kötelességeit csak 
úgy letudja. Már most, ha van oly tényező, a mely az 
ember lelkének a kevéssel való megelégedettséget, a bol-
dogságot még abban az esetben is biztosítja, ha az em-
ber nem úszik a gyönyörűségekben, hanem nehéz munkát 
kell végeznie: azt hiszem, azt a tényezőt mellőzni nagy 
esztelenség lenne. Pál példája meggyőzhetett bennünket 
arról, hogy van olyan tényező. A Krisztus az, a ki meg-
halt érettünk, de ma is él, mert feltámadott. Ma annyit 
jajgatnak az emberek. Ügy hajhászszák a nagyobb sze-
rencsét. Ügy tiporják azokat, a kik útjokban állanak. Nem 
jobb volna-e, ha a Krisztussal többet foglalkoznánk! Nem 
jobb volna-e, általa oly boldogságra tenni szert, mely azt 
mondatná velünk is: Óh én oly boldog, nagyon boldog 
vagyok! Vajha mások is oly boldogok lennének, mint én. 

Tisztelt közönség! Mikor Coligny, a híres francia 
tengernagy Szt.-Quentin várát védelmezte s az ostromló 
spanyol sereg vezére felszólította, hogy adja fel az úgyis 
már megrongált várat: az lőn a válasz: Hegem habemus. 
Királyunk van. E két szót írta papírra a hős vezér 
s egy nyílra szúrva odalőtte az ellenséges tábor közepébe, 
kifejezve ezzel, hogy semmiféle alkudozásra nem hajlandó. 
Pedig milyen király volt az! II. Henrik, egy nyomorult 
kicsapongó zsarnok. És mégis visszautasított a hős vezér 
minden alkudozást az ellenséggel. 

Mi is körül vagyunk véve mindenféle ostromló se-
reggel. Gonosz hatalmasságok törnek ellenünk. Egyfelől a 
vakhit akar leigázni, másfelől a teljes istentelenség, a 
keresztyénség fenséges tényeinek tagadása kisért. Mintha 
démonok szabadullak volna el s alattunk inogna a föld. 
De ne féljünk. Mi sokkal fenségesebb értelemben mond-
hatjuk el, mint Coligny, hogy: Hegem habemus! Királyunk 
van! Mi Pál apostollal azt kiálthatjuk: Krisztus a mi 
királyunk, az élő Istennek a Fia! S a ki még nem állt 
e király szolgálatába, azt felhívjuk, térjen meg hozzá, 
hajoljon meg a megfeszített és feltámadott Krisztus előtt 
és jöjjön, segítsen nekünk, hogy terjeszszük az élő hitet, 
a munkás szeretetet, a szabadságot, mely a gonoszság min-
den bilincseitől megszabadít s az igazi boldogságot, a 
melyre a lélek úgy vágyódik, de a melyet Szent Ágos-
ton szerint meg nem találhat, a míg Istenben nem nyug-
szik meg. Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 
Dr. gróf Kún Géza főgondnok beszéde. 

Tartotta az erdélyi ev. ref. kollégiumok tanárainak Szászvároson, 
1895. máj 29—31. napjain lefolyt értekezletén. 

Tisztelt tanári értekezlet! Nagy és fontos érdekek 
előmozdítására gyülekeztünk össze s tárgyalásainkat bizo-
nyára a hazai tanügy igaz barátai figyelemmel fogják 



kisérni és ezek a jelen korban feles számmal vannak, 
mert hiszen nincsen olyan mívelt hazafi, ki közéjök ne 
tartoznék s a folytonosan terjedő művelődés s a hazának 
forró szeretete soraikat mind inkább szaporítja. A jövő 
felvirágzását, boldogulását, a komoly gondolkodó hazafiak 
főképen és első sorban a tanügy lendületétől várják, mert 
tudják, hogy korunkban a mívelődés azon nagyhatalom, 
mely a közjólétet a munkásság minden terén hatályosan 
gyarapítja, a népeket felszabadítja a kártékony előítéletek 
rabláncaitól, azokról leveszi az ólomsúlyt, mely az egyént 
a hasznos munkára képtelenné teszi s az államokat a 
létért való küzdelemben erősekké teszi s győzelemre ve-
zeti. Mind az, mi a tanügyre tartozik, annak alkotó része 
egy iránt méltó a közfigyelemre, az állami s egyházi ható-
ságok gondoskodására, a társadalom rokonszenvére s tá-
mogatására, az államférfiak folytonos érdeklődésére, min-
den gondolkodó hazafinak a dolgok mélyébe ható elmél-
kedésére, legyen az tanrendszeri vagy módszeri kérdés, 
vonatkozzék az a tanítás segédeszközeire, tankönyvekre 
s gyűjteményekre, az egészségügyre, a tanítványok szel-
lemi és testi erejének okszerű kifejtésére, a jellemkép-
zésre, az erkölcsök nemesítésére, a vallásos érzés élesz-
tősére, a tanárok helyzetének javítására, nyugdíjazásokra, 
az özvegyeik tisztességes megélhetését s árváik nevelését 
biztosító alapokra? Az itt felsorolt tárgyak mindegyik 
része azon érdekkörnek, melylyel az egyházi középiskolák 
tanári értekezletei behatóan foglalkoznak, hivatásszerűleg 
foglalkozni tartoznak. 

A középiskolák növendékeiket a magasabb művelt-
ségre s az egyetemekre készítik elő s az egyetemek csak 
azon országokban felelhetnek meg teljes mértékben fel-
adataiknak. melyeknek jó középiskoláik vannak. Egy német 
tanügyi folyóiratban olvastam, hogy ha valamely távoli 
világrészben, hol a művelődés vágya megnyilatkozott, az 
illető nép fejedelme valamelyik kiváló német tanférfiúhoz 
fordulna azon kéréssel, hogy tartományában egy egyete-
met szervezzen, mindenek előtt ott középiskolákat állítana 
fél, még pedig minél jobbakat s így biztosítaná a szer-
zendő egyetem felvirágzását. Az egyetemi tanítás nem sok 
évre terjed és hogy kívánt sikerrel járjon, az egyetemi 
hallgatóban az alapos ismereteknek nem csekély mennyi-
ségét tételezi fél. Ha ezen ismereteket az illető a közép-
iskolában töltött évek alatt nem szerezte meg kellőképen, 
azoknak utólagos megszerzésére egyetemi tanulmányai közt 
aligha fog elegendő időt találni és mert ezek alapvető 
ismeretek, hogyan fog tovább építhetni az alapot nélkülözve. 
Az orvosi tanulmányokhoz kezdő lépten-nyomon érezni 
fogja a természetrajzi ismeretek szükséges voltát, s ha 
ismeretei ezekben fogyatékosak, azok hiányát. A görög 
nyelv ismerete pedig az egyetemi karok összekötő lánc-
szeme, melyre nemcsak a humaniórákkal, de még a reáliák-
kal foglalkozó és bizonyos tekintetben reá szorul, ha az 
általa mívelt tudományágakban történeti kifejlődésével 
óhajt behatóan foglalkozni, már pedig karunkban az egyes 
ismeretágak genetikus fejlődésének története a modern 
emberre nagy vonzerővel bír. Napjainkban keresve-keres-
sük az egyes ismeretágak érintkezési pontjait s a modern 
tudományos szellem ezen irányzata is Hellas szellemi kin-
cseihez, nagy bölcseihez vezet, kiknek reánk maradt iratai-
ban az emberi elme problémai nem egymástól mereven 
elkülönítve, hanem egymást kölcsönösen felvilágosítva tár-
gyaltatnak. Nekünk pedig protestáns egyházi középiskolák-
nak a görög nyelv tanításának ügyét kiváló gondozásunk-
ban, ápolásunkban kell részesítenünk, mert hiszen a pro-
testantizmus mindjárt keletkezésekor e nyelvvel szoros 
szövetségbe lépett s nálunk Magyarországon is ép ügy, 
mint másutt, az első görög nyelvtanírók egyszersmind 

protestáns egyházunk oszlopos emberei, a magyar refor-
máció hitbuzgó bajnokai voltak. 

A középiskola feladata nézetem szerint nem egye-
dül az értelmi erők fejtésében áll, de nagy mértékben az 
alapos ismeretek közlésében is s a tudományos szellem-
nek az ifjak lelkében való felköltésében. Az, a kit e szel-
lem áthatott, az igazságot minden vonatkozás nélkül a 
tőle várható hasznokra magáért az igazságért szereti és 
keresi lankadatlanul. Az a középiskola nagy elismerésre, 
dicséretre méltó, mely ezt a szellemet gondosan ápolja s 
melynek falai közt ez a szellem minél több ifjút áthat s 
lelkesít. A középiskola egy másik főfeladata az erkölcsös 
jellem képzése, melyre nagy súly helyezendő, de nem 
kevésbbé fontos ennél azon feladata: a vallásos érzést 
ébreszteni, ápolni a növendekek lelkében. Mindezekhez 
hozzájárul azon elmulaszthatlalan kötelessége, a honszere-
tet érzését mélyen s kiirthatatlanul meggyökereztetni a 
gondjaira bízott növendékekben. A ki hazáját igazán sze-
reti, azt nem szóval bizonyítja, hanem élete munkájával. 

A jelen évben a szászvárosi ev. ref. Kún tanodának 
jutott a szerencse, hogy az erdélyi részek ref. középiskolai 
tanári értekezletét fala közt üdvözölje. A viszontlátás 
örömérzete közé, melyet gyülekezésünk első perczeiben 
a pályatársak éreznek, a gyász sötét árnya vegyül. Dr. 
Kovács Ödönnek, a kitűnő tudósnak, a feledhetlen em-
lékű tanárnak váratlan elhunyta nemcsak a nagy-enyedi 
Bethlen főtanodát, de összes protestáns kollégiumainkat 
is mély bánatba ejtette s vele együtt mindazokat, kik 
hazánkban a theologiai irodalom s a theologiai tanítás 
ügye iránt melegen érdeklődnek. A szászvárosi ref. Kún 
tanoda szintén gyászol. Egyik alapítója s egy fél század-
nál hosszabb időn át főgondnoka a szó legigazibb értel-
mében, dicső emlékű Kún Kocsárd gróf a folyó év kezdete 
óta nincs többé az élők közt, de élete munkája el nem 
múlik soha. Nekem jutott a szerencse a mai értekezletet 
megnyitni. Üdv a tanári értekezletnek! Fogadják az itt 
megjelent igen tisztelt tanár urak a legmelegebb üdvöz-
letünket ! Adja a mindenható, hogy az ezen értekezleten 
elért eredmények, kifejtett nézetek, megvitatott kérdések, 
tett és elfogadott indítványok egyházi iskoláink való 
hasznára, minél szebb felvirágzására, protestáns egyhá-
zunk s forrón szeretett hazánk javára használjanak! E hő 
óhajjal szivemben az erdélyrészi ev. ref. középiskolák 
tanári értekezletét ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Intő beszéd a tanuló ifjúsághoz. 
Elmondatott Eperjesen, 1895. május 22-én a deprecatio alkalmával. 

Mélyen tisztelt tanári Jcar. 
Kedves ifjak! 

Nézzetek körül a nagy természetben, a nagy világ-
ban és látni fogjátok, hogy minden virul. 

Erdő, mező, kert, mind, mind tele van a tavasz 
színpompájával; a tavasz kellemeivel! 

Az egész léten az öröm ömlik el! 
Nézzetek körül itt e templomban, e kis világban, a 

ti soraitokon és látni fogjátok, hogy mindenitek virul. 
Gyermek, serdülő ifjú és felserdült ifjú, mind-mind 

az ifjúság élénk rózsa színét hordozza; mind-mind az 
ifjúkor kedves kifejezésével arcán, szemeiben. 

Ti vagytok a tavasz! 
Soraitokon a tavasz öröme virít! 
Bennetek az élet duzzadoz! 



És jól van ez így! 
Hiszen a bölcs Isten alkotá, rendelé így! 
A tavasznak, az ifjúságnak, önmagában is van becse, 

értéke. 
Önmagában véve is szép, gyönyörű az! 
Óh szép, szép az ifjúkor! 
D e . . . 

De, hogy ezen szépsége ne legyen csak üres alak, 
üres forma, belső lényeg, belső érték nélkül, nagy felada-
tokat is lűzött eléje a gondviselés. 

Az a hivatása, hogy előkészítse a jövőt! 
Az a tavasz hivatása, hogy előkészítse a nyarat, 

az őszt. 
Az a virág feladata, hogy előkészítse a gyümölcsöt. 

Ha azt nem teszi, üres virág marad. Olyan lesz, mint a 
Tisza virága. Egy-két napig él, ellepi a folyónak, az élet 
folyamának felületét, ott nyüzsög, ott zsizsereg felette, 
két-három nap multán elszárad s mint üres váz enyé-
szik el. 

Hogy a ti ifjúságtok ne legyen ilyen üres virág: 
elmélkedjünk röviden bár, de komolyan, azon feliratról, 
mely az athénei iskola homlokán állott. 

Az volt az athénei iskola homlokára írva, úgy ol-
vastam egy régi könyvben: 

»Élőfa vagy, óh ember! Ha erdei, félj; ha mezei, 
fuss; ha kerti, örülj!* 

Igen, élőfa vagy, óh ember! Nektek szólok ked-
ves ifjak! 

1. Most tavaszszal, midőn minden, de minden s így 
minden élőfa is virágzik, mindenik kedves. 

A tavaszért kedves. 
Most ifjúkorotokban, mikor mindenitek virít, minde-

nitek kedves, a hozzákötött reményekért. . . ifjúságáért! 
De »a szárnyas idő hirtelen elrepül!« 
S íme — akkor látszik meg mindeniken: kicsoda? 

micsoda? 
Némelyiken meglátszik, hogy szép, szép volt, míg a 

tavasz tartott; nem magáért, de a tavaszért. 
És kitűnik, hogy — erdei fa volt! 
Nőtt a világba, nem alkalmazkodott a szépészet tör-

vényeihez, elhullatta virágát a nélkül, hogy gyümölcsöt 
érlelt volna s idő multán lett az erdei vadaknak, élősdi 
növényeknek, csuszó-mászó bogaraknak odvaiért, fogyat-
kozásaiért kellemes tanyája. 

Ha a nagyhangű harkály, vagy a huhogó bagoly nem 
repülne rája, észre sem vennék az emberek, egész addig, 
míg favágáskor reá nem kerül a sor. 

— Ez az ő vizsgálata! 
Ha csak úgy nőnétek fel minden míveltség nélkül, 

kivágatnátok, kizáratnátok az emberi, a — mívelt társa-
ságból. 

Kivágatikü 
Élőfa vagy, óh ember! 
Ha erdei — félj; — kivágatol! 
2. Másikon meglátszik, hogy szép, szép volt, míg a 

tavasz tartott, nemcsak a tavaszért, de önmagáért is, 
azonban rossz helyre került . . . Rossz társaságba. 

A mezőre, az útszélére. 
Szépen növekedett, szépen virágzott. Virágai nem 

voltak üresek. Gyümölcscsé értek! 
Azonban még mielőtt teljesen megértek volna, már 

is észre vették pirosló arcukat, mosolygó képüket az em-
berek. 

Arra járt a meggondolatlanság és mielőtt megértek 
volna, már is leszakítá gyümölcseit. 

Arra járt a lelketlenség, mely nem szeret magánál 
szebbet, jobbat látni és megtépdelé gályáit, hogy ne legye-
nek azok épek, midőn az ő ruhája rongyos, össze-vissza 
szakadozott; 

Arra járt a szenvedély, mely másra haragudott meg 
és még is őt tépázta, tördelte. 

Szóval az emberek gyarlósága, bűne nem engedi a 
mezei fát, az út melletti fát megmaradni! 

Megtépi, megrongálja, megcsúfítja, tördeli. 
— Ha örökösen az utcán, a közhelyeken, a mezőn, 

az út mellett vagytok kedves ifjak, megtépdeli lelketek 
szépségét, testetek egészségét a bűn; mert az emberek, 
a rosszak társasága, nem nézhetik ártatlanságtokat, magok-
hoz rántanak el titeket a sárba. 

Élőfa vagy, óh ember! 
Ha mezei, fuss! 
Megtépnek, megrongálnak! 
3 De van olyan élőfa is, a melyen meglátszik, hogy 

szép, szép volt, míg a tavasz tartott; nemcsak a tavaszért, 
de önmagáért is, de még szebb most, most valóban 
gyönyörű. 

Kell-e szebb valami, mint egy valóban szép, ép 
gyümölcsfa? Kell-e szebb valami, mint egy szép, ép kertifa, 
melyen csak úgy ragyog a színes, az ízes gyümölcs? 

Mintha reánk mosolyogna az a piros alma! Mintha 
nekünk bólintgatna az a formás körte! S óh mi szép az 
a szilva is, mely még hamvát el nem vesztette! Mi szép 
az ártatlan ifjúság! 

Ezen élőfa jó helyre került! A gondos nevelő, a 
gondos kertész keze alatt szépen, szabályszerűen, teljesen 
kifejlődött. 

Virágzott, virága szép gyümölcsöt hozott, gyümölcse 
ép volt. 

Meg is becsüli mindenki, dehogy engedné megsérteni! 
Ellenkezőleg, nagyra veszi. Még faját, nemét is meg-

kérdezi ; mert hiszen ő ád fajt, nemet a maga rokon-
ságának. 

És neve? Neve bejárja a világot! Mindenütt em-
legetik ! 

Élőfa vagy, óh ember! 
Ha kerti, örülj! 
Mert megbecsülnek! 
— Kertbe kerültetek itt az iskolában óh ifjak! A 

szépnek, jónak, isteninek, e magasztos eszméknek kertjébe. 
Becsüljétek meg helyeiteket! 



Virágoztok! De viseljetek gondot róla, hogy virágai-
tok gyümölcsöt érleljenek! 

Szép, szép kert az iskola! Beh sok szép csemete 
növekedik benne! 

Emlékezzetek meg róla; az, kivel most szellemileg 
egyesülni kivánunk, az mondja, hogy: »a mely fa nem 
hoz jó gyümölcsöt, kivágatik és a tűzre vettetik/« — 
Máté 7, 19. 

Teremjétek tehát »a megtérésnek jó gyümölcseit!* 
Véssétek ezt mélyen sziveitekbe most, midőn bű-

neinket megbánva, megtisztulni s jobb életet fogadván, 
megűjulni kivánunk. 

Mert mindenikünk elmondhatja : 
»Hogyha halogatnám igaz megtérésemet . . . nem 

szeretném üdvömet*. . . 
Ne halogassátok! 
Munkáljátok! 

Hörk József\ 
kollégiumi igazgató. 

T Á R C A . 

A két ország. 
Mutatvány »Ó-szövetségi képek* című sajtó alatt levő munkából.* 

Hatalmas Izráel, hová sülyedtél le! ? 
Hol van az egykori dicsőségnek fénye? 
A melyek országod nem rég' jellemezték: 
Hol van a gazdagság s megelégedettség? 
S melyek a nyugalmat, békét föntartották: 
Hová tünt az erő s a lelki boldogság? 
Könyázott arcodon azt látom fölírva: 
Elvitte magával Salamon — a sírba! 

Fia és utóda a bölcs, nagy királynak : 
Roboám, lábaid gonosz úton járnak! 
Szivedben kevélység és zsarnokság mérge 
Nagy veszélyt hozhat még a választott népre! 
Óh, miért nem hallgatsz a vének szavára? 
Kincseknél többet ér a bölcsek tanácsa! 
Az ifjú nemzedék nem jó tanácsadó: 
Higgadt, bölcs ítélet tőle nem várható! 

A népnek vénei Roboámhoz mennek 
És arcra borulva trónja előtt ennek, 
így szólnak hozzája: —- A szegénynyé lett nép 
Azért küld, hogy szived sorsunkon megesnék: 

* A mult év folyamán általános elismeréssel fogadott »Jézus 
élete képekben* című illusztrált munka szerzője az ótestamentumot 
is feldolgozta a magyar nép számára. A verses munka »Ó-szövetségi 
képek* cím alatt f. évi szeptember hóban Hornyánszky V. kiadó-
nál szintén képekkel illusztrálva, 10 ívnyi terjedelemben, ívalakban, 
csinos kötéssel kállítva 60 kr bolti áron jelenik meg. Előzetes meg-
rendelés úgy a szerzőnél Békésen, mint a kiadónál már most esz-
közölhető. Felhívjuk rá a figyelmet! Szerk. 

Vállunk már roskad az adók terhe alatt, 
Izráel népe a nyomor útján halad, 
Pusztulás vár reánk, — bár közöttünk nézz szét! — 
Azért hát engedd el az adónk egy részét! 

A vének szavára Roboám nem hallgat, 
Káromló ajakkal fenyítő szót hallat: 
— Ha atyám titeket ostorokkal vert meg, 
Én az ő példáján skorpiókkal verlek! — 
A lelket megrázó, kegyetlen beszédre 
Nagy lőn az Izrael elkeseredése 
S miként a bősz tenger, akként zúg reája: 
— Maradj hát magadnak, Dávid unokája! — 

S tíz erős nemzetség összegyűlve — kivált, 
Ott hagyta a zsarnok, pöffeszkedő királyt 
S királylyá választván hű Jeroboámot, 
Sajátul nevezte Izráel-országot. 
Roboám mellett, ki más ösvényen haladt, 
Juda és Benjámin nemzetsége maradt. 
Ez a két nemzetség, hogy külön válának. 
Nevezte országát Juda országának. 

* * * 
Atyánk! — ki lakozol odafenn az égben, 
Ne engedd, hogy rajtunk diadalmat végyen 
A testvér-gyűlölség, az egyenetlenség, 
Szivünket szeretet s türelem vezessék! 
Gyomláld ki közülünk a rút kevélységet, 
Hogy lelkünk' alázva tisztelhessünk Téged' ! 
S hogy magunk — s hazánknak ne készítsük vesztét: 
Óh, küldd el hozzánk az egyetértés lelkét!! 

Jámbor Lajos. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
U t i emlékek. A magyar tanárok olaszországi tanulmányútjából. 
Irta Sinka Sándor gimn. tanár. Debrecen, a Csokonai-nyomda 

nyomása, 1895. 

E 80 oldalnyi füzetben Sinka Sándor, a debreceni 
ref. főgimnázium egyik ókori filologus tanára, azon tapasz-
talatokról ad számot, melyeket a mult nyáron, mint a 
nagynevű iskola küldötte, a kultuszminisztérium által ren-
dezett olaszországi tanulmányútjában gyűjtött volt. 

Az odautazásról szóló érdekes bevezetés után — 
melynek keretében a vasúti kocsi szögletében elmerengő 
szerző néhány sorban Róma fejlődését s tragikus buká-
sát idézi föl emlékezetünkben — Anconába, Itália elő-
csarnokába lépünk, hol a klasszikus emlékek élvezésének 
megízlelése mellett megismerkedünk az erősen lüktető 
olasz nemzeti érzülettel, mely nyilván mutatja, hogy e 
nemzet az Italia unita megteremtése óta harmadszori virág-
zásának küszöbére lépett. 

Róma, az antik műremekek csodás gazdagságú mú-
zeuma, halmaival, szűk utcáival, palotáival, romjaival 
elbűvölő hatást tesz a betoppant látogatóra: a rejtelmes 
fátyol csak lassan foszlik szét s »idő kell rá, míg jelen-
jéről s hagyományairól szerzett ismereteink a szemlélet-
nyujtotta csodás képzetekkel összhangzó egészbe kezdenek 



olvadni«. A szerző ügyes leleményességgel, egy séta címén, 
először is a modern Rómában vezet körül bennünket, 
melynek folyamán úgy az újabbkori nevezetességekről, 
mint a hajdan kor fenmaradt emlékeiről tanulságos tájé-
kozást nyerünk. Szakértő vezetőnk könnyed otthoniasság-
gal kalauzol át a legfőbb utcákon, tereken, romhalmazo-
kon, mindenikhez — a régibb feljegyzések tekintetbe 
vételével — élénk megfigyelésről tanúskodó önálló észre-
vételeket csatol. A Goethe házánál kiemeli a roppant 
érdeklődést, melyet a nagy író olaszországi útja keltett 
s a mely egész sereg tudományszomjas embert hajt 
évről-évre erősbödő áramlatként az antik világ kultu-
rális középpontja felé. A S. Maria del Popolo mellett fekvő 
régi kolostor fölemlítésével (itt lakott Luther 1510-ben) 
rámutat az egykori hivalkodó Róma pompájára s ebben 
keresi az egyszerű szerzetes későbbi merész föllépésének 
egyik indító mozzanatát. 

Protestáns olvasónak kiválóan érdekes a Lovola 
Ignácz hamvait rejtő »I1 Gesű« című jezsuita templom 
méltatása. »Belsejének impozáns térviszonyai, egyetlen 
kereszthajója, boltozatának hatalmas irányai, a pazar, sőt 
túlhajtott ornamentika, drága márványnyal borított falai, 
mennyezetének Jézus neve diadalát ábrázoló nagy és élénk 
freskója: az embert bámulatba ejtik s pillanatra még az 
eretnek is feledni képes Loyolának Jézus nevében felállí-
tott kínpadjait és vértörvényszékeit«. A Pasquino (görög 
márványesoport, a melyre hajdan a politikai gúnyverseket 
ragasztották), a Campo di Fiore (az eretnekek kivégző 
helye), a tudományos intézetek, a rohamosan épülő város-
részek stb. nem kerülik ki figyelmét. 

Majd a Tiberisen túl fekvő Janiculum halomra vezet 
föl bennünket kalauzunk, hogy annak ormáról »élvez-
hessük azt a felséges látványt, melyet a lenyugvó nap 
szelídebb világításánál a regia Romé és környékének határ-
vonala s körrajza nyújtanak*. Innét, mintegy színházi 
nézőhelyről, beláttatja velünk az egész Rómát, a mint az 
a Tiberis mentén amphitheatrumszerű varázsképben lá-
baink alatt előtűnik. 

A »Róma vetus* ismertetése zárja be ez érdekes 
2-ik fejezetet. A Colosseum s vele kapcsolatban a hajdani 
amphitheatrumi játékok, a marhavásártér alól kiásott »Fo-
rum Romanum«, valamint a »Sacra via« szent kövezetével 
»melyen a világ legfényesebb vallási szertartásai, legpaza-
rabb diadalmenetei, a leglelkesítőbb hazafias ünnepélyek 
folytak le«, továbbá a Vesta-szűzek temploma stb. külö-
nösen érdekes részlete a munkának, mely ifjak kezébe is 
kiválóan alkalmas olvasmánynak mutatkozik. 

»A nápolyi öböl és Pompeji* című utolsó szakasz 
egyfelől a világ legfelségesebb panorámáját nyújtó kikötő 
várost mutatja be, másfelől az annak szomszédságában 
eltemetett halottak városába, s e réven 2000 éves múltba 
varázsol vissza bennünket. Az előbbi nyújtott pihenőt 
Odysseusnak, hazát szerző révet Aeneasnak; egyik halmán, 
sötét olajfák illatos hüsében, pihennek a hagyomány szerint 
a »mantuai hattyú« hamvai. Pompeji ama borzasztó ka-
tasztrófa színhelye volt, mely e virágzó déiitáliai várost 
Kr. e. 79-ben aug. 23-ának déli óráiban rettentő rohanás-
sal érte s annak 20,000-nyi lakosságát hamu- és láva-
sírba temette. Itt a szerző ifjabb Pliniust szólaltatja meg, 
kinek — mint szemtanúnak — előadása megrendítően festi 
ez istenítélet borzalmait. A tüzes kőeső, — mely ellen a 
menekülők fejökre kötött vánkosokkal védekeztek — a 
fényes reggel hirtelen beállott koromsötét éjszaka, a há-
borgó tenger, a mint a szörnyeket a partra hányja, a 
moraj, zúgás, üvöltés és jajkiáltás egybevegyülése, mindez 
sokkal ismeretesebb, hogysem itt újra kellene monda-
nom. Az eltemetett város egykor boldog életének s rend-

kívül fontosságú, derült színezetű művészetének vázlata 
zárja be ez érdekes úti rajzot, melynek egyetlen hibája 
szerintem az, hogy egyes részei a Debreceni Protestáns 
Lap helyi érdekű szerény keretében jelentek meg, holott 
szélesebb körű elterjedést is érdemelnének. 

A világos előadású, szép és magyaros stílusú, tanul-
ságos munkácskát ajánlom a régi klasszikus világ isme-
rőinek s az ismerni szándékozóknak szives figyelmébe. 

J)r. V. B. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A Lorántffy Zsuzsanna-egyesület köréből. 
Elnöki jelentés az egyesület április-május havi működéséről. 

Tisztelt Tagtársak! Mostani összejövetelünknél sajnos, 
csak kevés jelenteni valóm van. Márciusi közgyűlésünk óta, 
fájdalom nem dicsekedhetünk valami nagyobb tevékeny-
séggel ; sőt újabb tagok belépése által, valami nagyobb-
fokú érdeklődést körünkön kívül sem voltunk szerencsések 
tapasztalni, pedig mindkettőre oly igen nagy szükségünk 
volna, hogy terveinket, csak kisebb részben is, megvaló-
síthassuk. Ezen felbuzdulásra pedig annál biztosabban 
számítottunk, minthogy azóta nyomattuk ki évi jelenté-
sünket 200 példányban, melyből körülbeiül 120-at már 
szét is küldtünk, részint a tagoknak, részint ismerőseink-
nek és barátainknak. Azért a tisztelt tagokhoz azon szives 
felhívást intézem az egyesület érdekéből, vegyenek még át 
a megmaradt példányokból és terjesszék azokat minél széle-
sebb körben, hogy az Úr áldásától kisérve, minél gazda-
gabb segélyforrásokat nyissunk egyesületünk számára. 

Újabban csakis egy alapítóval, özv. gróf Teleki Sán-
dorné úrhölgy személyében és néhány rendes taggal gyara-
podott egyesületünk. Reméljük azonban, hogy a jövőben 
többen fognak körünkbe lépni. 

Egyébként egyesületünk életéből a következőket kí-
vánom felemlíteni: 

Pappszász Lajosné úrnő, a választmányba való be-
választásáért, köszönetet mond. 

Pénzsegélyben a következők részesültek: 1. Miczu 
Mária 3 frt, 2. Kálmán Károly, ki egy ízben már részesült 
segélyben 3 frt, 3. özv. Hoffmann Ferenczné vid. kánt. 
özv. 5 frt, 4. Véber Katalin beteg özv. lakatosné három 
gyermeke 2 frt, 5. Szabó-árvák 6 frt. Összesen 19 frt. 

Ruházatot kaptak: Özvegy Weber Katalin három 
gyermeke egy-egy öltözet ruhát és cipőt, Kisdózsa Feri 
egy inget. 

A mult alkalommal említett és bemutatott Szabó 
gyermekek ügyében annyiban változás állott be, hogy 
atyjuk is elhalt az őrültek házában. Továbbá nem helyez-
hettük el őket Pakson, mint szándékunk volt, mert a fő-
város, mely részökre fejenkint havi 6 frt tápdíjat utalvá-
nyozott, ezt azon feltételhez köti, hogy Budapesten marad-
janak. így tehát egyelőre nénjöknél vannak, ki őket eddig 
is önfeláldozó hűséggel gondozta s a kinek az egyesület 
segélyt és támogatást helyezett kilátásba, ha nevelésökrő! 
ezentúl is gondoskodik. 

Egyesületünk 150 újtestamentumot osztott ki és pedig 
100 ref. és 50 ágost. hitvallású szegény iskolás gyerme-
kek közt. 

A lelkészekhez intézett felhívás folytán, ketten küld-
tek be címeket, falujokbeli itt szolgáló leányokra vonat-
kozólag, kiket Rontovicsné kedves tagtársunk volt szives 
felkeresni. A ki felkérésemre, szokott buzgóságával vállal-



kozott arra, hogy őket és az esetleg újabban jelentkezőket, 
időszakonként házánál összegyűjti és szeretetteljes jó ta-
nácsaival igyekszik a jó útra elősegíteni; jó olvasmányok-
kal ellátja őket és nehézségeik közt a mennyire lehet 
támogatja; a miért bizonyára mindnyájunk részéről szabad 
ez alkalommal is neki köszönetet mondani. Reméljük, hogy 
Isten segítségével az így meginduló csekély kezdetből ki 
fogja magát nőni a mindnyájunk által óhajtott és terve-
zett cselédotthon. 

Egyesületünkre nagy veszteségként kell felemlíteni, 
hogy nagyt. Kenessey Béla t. úr és neje, a közel jövőben 
a fővárost elhagyván, körünkből távoznak s a midőn ezt 
sajnálattal említeném fel, lehetetlen különösen a nagyt. 
úrnak hálás köszönetet nem fejezni ki egyesületünk buzgó 
támogatásáért. A Mindenhatótól nyert gazdag lelkületével 
ma is épülésünkre szolgált. Adja az Úr, hogy sokoldalú te-
vékenységének új lakóhelyén, új hatáskörében, áldásos gyü-
mölcsei teremjenek s szabadjon kifejezni egyesületünk részé-
ről azon reményt, hogyha körünkből távol lesz is, arról 
megfeledkezni nem fog, sőt ellenkezőleg, Isten segítségével 
talán módjában álland az egyesület céljait, egy ott alapí-
tandó fiók-egyesület létrehozása által, előmozdítani és ránk 
nézve mindig nagy öröm ha azt saját részünkről is erőnk-
höz képest támogatni; ebbeli törekvéseiben bizonyára buzgó 
munkatársakra fog találni első sorban kedves neje s azután 
nagyt. Kecskeméty Istvánné választmányi tagtársaink sze-
mélyében. 

Tisztelt tagtársak! A mai összejövetelünk az utolsó 
a nagy nyári szünet előtt, mely alatt összejöveteleket nem 
tarthatunk s az együttműködés szünetel. Épen azért, a 
midőn minden egyes tagnak jó időzést kívánnék, enged-
jék ehhez kapcsolni abbeli kérésemet, szíveskedjenek fel-
használni az alkalmat körükben, ismerőseik körében, 
hogy egyesületünknek ujabb buzgó tagokat és pártolókat 
szerezzenek, hogy egyesületünk céljait minél szélesebb 
körben megismerjék. Talán szintén célszerű volna, ha azok, 
a kik tehetik, varrni valót, különösen fehérneműt, mely 
kevesebb helyet foglal és több munkát kiván, volnának 
szívesek átvenni, hogy azután őszszel minél nagyobb 
készletünk legyen a beálló szükséggel szemben. Egyúttal 
szabadjon szíves figyelmüket egyesületünk többi céljaira 
is felhívni; nevezetesen, hogy mindenikünk felhasználja az 
alkalmat az eleven hitélet ápolására és ébresztésére, hogy 
így másoknak és magunknak üdvét munkálván, egyesüle-
tünk minél gazdagabb áldást terjeszthessen s meglássék 
rajta az írás szavai szerint: »a mi Urunk Istenünknek 
szépsége*. Erre segítsen mindnyájunkat az Úr erejével és 
áldásával. 

Szilassy Aladárné. 

B E L F Ö L D . 

Két szép nap a nagykíkindai ref. 
egyházban. 

Hazánk déli részén, a magyarországi szerbek leg-
nagyobb városában, Nagy-Kikindán 8-ik esztendejét éli 
az evang. ref. egyház. 1887. okt. 2-án alakult a közalap 
hathatós támogatása által. Mikor ezen nap a lelkész el-
foglalta állását, a beiktató lelkész azt mondta beszédében, 
»most át kellene adni az egyházi leltárt és vagyont, de 
nincsen itt még semmi. Csak egy bibliát adok át, mint az 
isteni erők teljességét és az egyháztagoknak sziveit, me-
lyeket a bibliából merített isteni erőkkel megtöltve, bősé-

ges gazdagságot és kincseket nyerend ezen most új és 
kisded egyháza Krisztusnak*. 

Ugy is lett valóban. Sokkal inkább, mintsem re-
mélni, vagy a mint érdemes esperesünk szokta mondani, 
álmodni is mertük volna. Egy gyülekezet életében csekély-
nek mondható 8 esztendő sok és bőséges kegyelmét lát-
tatta velünk az egyházak és hívek örökkévaló hűséges 
főpásztorának. Ha sokat aggodalmaskodtunk, de sokat is 
örvendeztünk. A semmivel sem bíró és csak kevés lélek-
számmal megalakult egyház egyre több-több szilárd alapot 
nyert. 1890-ben már király ő felsége és az akkori magyar 
kormány kegyéből 45 katasztrális hold igen kitűnő s jö-
vedelmező földet nyert örök tulajdonul. A másik rájövő 
évben tőkesegély által parochiát, templomot, iskolát szer-
zett. Iskoláját egy kitűnő tanítóval ellátta. Majd Nagy-
Kikinda városától 700 f'rtnyi évi iskolai segélyt eszközölt 
ki. A több mint 30 tanítóval bíró városban legkeresettebbé 
lett a ref. iskola, hová ez évben 40 más vallású gyermek 
jár, köztük 25 szerb. A jelen évben már az iskola kibő-
vítéséről kell gondoskodni, a mire a tervezet már el is 
készült. 

A mint az anyagi helyzet javult, a mint az egyház 
fennállásának, munkálkodásának külső alapjai meg voltak 
szerezve, hozzá kellett látni a belső, a lelki kifejlesztésé-
hez is. Az egyházunkban szokásos munkák már kezdettől 
fogva kellő buzgósággal végeztettek, de épen azért, mert 
szokásos munkák voltak azok, olyan sikert, olyan ered-
ményt, milyet óhajtottunk, azok által elérni nem lehetett. 
De állítom, hogy másutt és sehol sem lehet azokkal elérni. 
Azok a megszokott, sablonos munkák nem megelevenedést, 
de megkövesedést hoznak létre. Pedig elevenséget, valódi 
életet kell minden vonalon támasztanunk. Végtelen csodál-
kozom azokon, kik félnek,az új munkáktól. Csodálkozom 
azokon, a kik, ha különben meg volna is bennök a ne-
mesebb törekvés, a jobb utáni vágyakozás, remegnek, 
aggódnak új mezőkre vinni a híveket. Pedig az isteni 
erőknek nemcsak a templomi prédikálás a csatornája, 
száz és száz csatornája van ezeknek és minél többeket 
meg kellene nyitni a nép, a halhatatlan lélekkel bíró em-
berek gazdagítására. így gondolkozván én a magam részé-
ről, már a mult év telén megkezdtem a vallásos felolva-
sások, estélyek tartását; folytattam ezeket ez évben is. 
És mondhatom, hogy minden reményt felül muló lett az 
eredmény. Az evangeliumi eszmék, a tanulságos és neme-
sítő, az oktató és világosító tartalmú felolvasásokban széles 
rétegekkel közölhetők. Nemcsak református, de felekezeti 
különbség nélkül minden társadalmi állásúaknak, szer-
felett kedvelt és látogatott intézményévé lettek ezek az 
estélyek. 

Ezek tartása mellett ez évben létesítettem a konfir-
máltak egyesületét is. Az ifjak és serdülő leányok evan-
geliomi szellemben, a Krisztus iránti hűségben és szeretetben 
való nevelése szerfelett fontos tényező egyházunkban, ennek 
jövőjét tekintve. Még ezekhez számítom a vallásos iratok 
és kiadványok minél nagyobb mérvű terjesztését is, a 
melyek dözül való fáradozás szintén nem nevezhető hiába 
való munkának. 

A belmissziói munkák közül egyelőre ennyi lett 
igénybe véve. De csak is egyelőre, azt hiszem még ez 
évben újabb mezőt is nyitunk fel a Krisztusi szeretet 
ápolására, egy evangeliomi nőegyesület tervezésében. 

Május 25. és 26-ikán szép napjai voltak a n.-kikindai 
ref. egyháznak. Szépek voltak, mert az evangelium hatalma 
és a Krisztus szeretete nagy erővel nyilatkozott és mun-
kált közöttünk. 

Dr. Szabó Aladár úr, a budapesti theologia nagy 
buzgóságú és áldásos nagy munkákra kiválasztott tanára 



látogatott meg minket. Nemcsak meglátogatott, de mun-
kálkodott is köztünk, úgy a hogy ő, az ő gazdag lelkével 
és erejével tud munkálkodni. 25-én este vallásos estélyt 
tartottunk. A templom telve volt intelligens nagy közön-
séggel. Az estély a következő műsor szerint folyt le: 
1-ször a vegyes kar adott elő egy igen szép éneket nagy ha-
tással. 2-szor Meyerbeer Hugenották cimű gyönyörű zene-
művének egy részletét zongorán négy kézre előadták 
Stanojlovitsné és Fekete Gyuláné. 3-szor szeretett vendé-
günk, dr. Szabó Aladár úr tartotta meg nagy figyelem 
között felolvasását »Egy jelenet Pál apostol életéből cím 
alatt. (A felöl vasát mai számunk közli. Szerk.) Az eszmék-
és kincsekben gazdag felolvasásnak a nagy hatása volt 
az egész közönségre. 4-szer Mendelssohn Angyalok énekét 
hegedűn Eisenkolb Gáspár, zongorán Fekete Gyuláné adták 
elő. 5-ször Balogh István ref. tanító szavalt igen gyönyö-
rűen. Végül a magyar gályarabok énekét két hangon har-
mónium mellett énekelték a leányok. 

Másnap, vasárnap istentisztelet volt. Ezen ismét 
dr. Szabó Aladár úr prédikált, ezen textus alapján: Biz 
zatok, én meggyőztem a világot. Evangeliomi erőkben gaz-
dag beszéd volt ez, melyet nemcsak nagy figyelemmel 
hallgatott mindenki, de nem is felejt el senki. Ezután a 
konfirmáltak egyesülete tartott munkát. Éneklés után rövid 
fohászt mondott dr. Szabó Aladár. Ezután mint ünnepélyes 
összejövetelen egy leány üdvözölte melegen az egyesület 
kedves vendégét. Majd a bibliák vétettek elő. Négy külön-
böző szakaszt olvastunk és megmagyaráztunk röviden. 
Ezután egy alkalmi felolvasást tartott egy tag arról, hogy 
mit akarunk mi? kogy miért alakítottuk az egyesületet. 
Majd a »Megváltás című hatásos költeményt szavalta el 
gyönyörűen és meghatóan egy leány. Ismét egy rövid fel-
olvasás volt. Aztán a szokásos hűség Ígéretet a tagok meg-
újítva, egy tag által mondott imádság rekesztette be az 
összejövetelt. 

íme két napnak kincsekben gazdag munkássága! 
íme a szép napok, melyeket a n.-kikindai egyház és kö-
zönség látott és élvezett. 

És a haszon, az eredmény? Ha járva-kelve embe-
rekkel találkozva, mindenki ezekről beszél, ha széles kör-
ben emlegetik s tárgyalják a hallottakat és látottakat, 
ha mind ezek biztos magvetései voltak a jövő munkájá-
nak, újabb törekvéseinek, ha a lelkek beteltek, eszmények-
kel, magas ideálokkal, ha azok felé haladni erőt, bizta-
tást, ösztönzést nyertek, akkor megvan a gazdag ered-
mény is. 

Milyen áldás fűződhetik egy ily utazáshoz, mikor azt 
az utat a Krisztus országának magasztos érdekében, ön-
zetlenül végzi valaki?! Mily áldás áradna egy-egy ilyen 
meglátogatásból a gyülekezeteknek azok életére?! Mily jó 
volna, ha lenne valaki, a ki erős hit és erős szeretet által 
vitetve, bemenne a gyülekezetekbe és ott lelkésznek és 
tagoknak útmutatástirányt szabna hatalmas erők kihasz-
nálására a Krisztus valódi országának megvalósítására?! 
Nemcsak a közigazgatást kellene gondozni az egyház-
ban, hanem valóban gondozni a lelkeket is. Új életet 
vinni mindenüvé. Bizony jó volna, ha ilyen közegről is 
gondoskodnék a hivatalos egyház. 

A mi nálunk üdvös, áldásos és örvendetes volt, az 
másutt is csak ilyen lehet. Mily áldás lenne, ha minden 
gyülekezetünknek lennének ilyen igazán evangeliumi szép 
napjai ?! 

Nagy-Kíkinda, 1895. május 28-án. 

Fekete Gyula, 
lelkész. 

KÜLFÖLD. 
K ü l f ö l d i s z e m l e . 

Luther Márton, a németek reformátora és prófétája, 
mint Beyschlagnál olvassuk, a porosz-sziléziai gimnázium 
oktatáskör éh öl kiszorult. A laubaui porosz kir. gimnázium 
1894/95-iki tanévi értesítőjében a kir. tanügyi főhatóság 
következő rendelkezése olvasható: Boroszló, 1894. aug. 5. 
Luther iratainak olvasásától a jövőre nézve az oktatás 
körében annál is inkább el kell állani, mivel azok a más 
vallásfelekezetü tanulók vallásos érzületére nézve sérel-
mesnek bizonyultak. Ezzel tehát Luther a prot. gimn. 
tanulók német oktatásának köréből ki van zárva, pedig 
a laubaui gimnáziumban csak 25—30 kath. tanuló esik 
125 —130 prot. tanulóra. Annak a 130 prot. tanulónak 
tehát mit sem kell tudnia arról, hogy p. o. Luther a 
német nyelv és irodalom megállapítója s különösen a német 
próza megteremtője. Ezek után a paritás elvénél fogva 
mihamarább még más rendelkezések is várhatók. így p. o. 
a porosz-sziléziai tartományi tanügyi főhatóság legköze-
lebb elrendelhetné, hogy Lessing, Gőthe és Schiller, sőt 
még talán az öreg Homer olvasásától is el kell tiltani a 
gimnáziumi ifjúságot, mivel azoknak müveiben hasonlóan 
sok található, a mi a római kath. tanulók »vallásos érzü-
letét » könnyen sérthetné. 

A Bodelschiviugh-féle herfordi »szabad theol. fakul-
tás« eszméje — mint az előre látható volt — ellentmbn-
dásra talált a porosz kultuszminiszternél s a főegyházi 
tanácsnál. Miután Bodélschwingh a bielefeldi lelkészi érte-
kezleten arról referált, hogy a tervezett »verseny-theo-
logia* létesítése ügyében a kultuszminiszter beleegyezését 
megnyerte, közölte e nyilatkozatát a főegyházi tanács 
elnökségével is. S íme Barkhausen elnöknek Bosse kultusz-
miniszterrel való személyes értekezéséből kiderült, hogy 
Bodélschwingh referádájának a tervezett theol. fakultás 
felállítására vonatkozó közlései s a miniszternek tulajdo-
nított kijelentések tévedésen alapulnak. Arra Barkhausen 
elnök a maga részéről is kijelentette, hogy Bodélschwingh 
tervezetét nemcsak hogy a maga részéről nem helyesli 
s az ev. prot. tartományegyházra nézve felette meggon-
dolandónak és veszélyesnek tartja, hanem egyúttal kilá-
tásba is helyezi, hogy kötelességének fogja tartani ez 
ellen a törvény által megengedett eszközökkel küzdeni. 
Sőt mi több, kisült az is, hogy a miniszter azzal bocsá-
totta el Bodelschwinghet: ha Önnek csak verseny-theologia 
kell, úgy létesítsen szemináriumokat a katholikusok min-
tájára ! Ezzel — azt hiszszük — eltalálta a miniszter 
Bodélschwingh lelkész »szabad theol. fakultásáénak igazi 
eszményképét és tendenciáját, s úgy véljük, hogy e ver-
seny theologia agyréme mihamarább le is kerül a napi-
rendről. Az a német példabeszéd, hogy »Altér scbützt 
vor Thorheit nicht*, ily elismert munkásságú lelkészre 
is vonatkozik, mint a milyennek eddigelé Bodelschwinghet 
ismertük! 

Már több ízben is említettük, hogy a német pápás 
katholicizmus ugyancsak mozog a XVII. századbeli ellen-
reformációnak az egész vonalon való meghonosításában. 
Németországnak rekatholizálása, a pápás uralomnak ér-
vényesítése s az ultramontánellenes sajtónak igazhitű pápás 
termékekkel való kiszorítása képezi mind meg annyiszor 
visszatérő thémáját a németországi pápás nagygyűléseknek. 
E céljainak elérésére szolgáló eszköze a népszentté emelt 
Canisiusnak, a híres jezsuita kátéírónak »imaegyesülete* 
s a »Sales Ferencz-féle egyesület*, mely egyesületek köz-
ponti székhelye Svájcnak Freiburg városa. 



Tekintsük csak közelebbről e pápás egyesülelek 
intencióit. 

Három év múlva ünneplik Németországban — bi-
zonyára a Gusztáv-Adolf ünnepélyek által okozott fáj-
dalmak enyhítéseül — *az üdvözülU Canisius Péter szü-
letésének 300 éves fordulóját, a melynek előkészítését a 
freiburgi »Canisiusstimmen« tűzte ki feladatául. Az esz-
mét a müncheni pápás nagygyűlés karolta föl melegen, 
mely ugyancsak agitált »Németország második apostolá-
nak* (az első Bonifác volt) a kath. hit terjesztese körül 
szerzett érdemei mellett. A »Canisius imaegyesület* ki-
mondott célja a pápa »Praeclara« című encyklikája szel-
lemében »a német népeknek a római hitegység számára 
való megnyerése*, s a jezsuita fanatikus lélekvásárlás 
egyik főmozgatója Kleiser páter, »apostoli misszionárius 
Freiburgban*, ki e célból egy külön »Canisius-telepet« is 
létesített. Ez imaegyesület alapszabályaiban azt olvassuk: 
1. Általános cél: a hitben tévedőknek a hitegység számára 
való megnyerése, a hívőknek az egységben való megerő-
sítése s az elhagyatott lelkeknek a purgatoriumból való 
megváltása. 2. Különös intenciók: Németország és Svájc 
német népeinek megtérítése, az elszakadtak (értsd: óka-
tholikusok) megnyerése, s a reformáció vagy más okok 
folytán a miseáldozattól megfosztott s a tisztító tűzben 
e miatt szenvedő lelkeknek megmentése. 3. Eszközök: 
miseáldozat, ima, jó cselekedetek. 4. Szervezet: az egye-
sület papokból s egyszerű hívőkből áll, kiknek áldozatait 
»a papok juttatják Sz. Mária kezein át a megváltóhoz« 
mert * egyedül Mária a hittévelyek hathatós legyőzője.* 
Az egyesület által ajánlott imákból izlelítőül ím egyet: 
»Jézus Mária, térítsd meg Németországot és Svájcot és 
könyörülj ez országokon! Üdvözlégy Mária, a szent rózsa-
füzér szeplőtelen királynője, könyörögj érettünk! Vedd 
oltalmadba Németországot és Svájcot!« Egyik hathatós 
eszköze e térítésnek »pontosan előfizetni a Canisius han-
gokra !« 

Hasonló propagandistikus céloknak szolgálatában áll 
a pápás sajtó támogatására és terjesztésére megalkotott 
»Sales Ferenc-féle egyesület«, a melynek Németország, 
Ausztria és Svájc területére szóló központi igazgatója 
ugyancsak Kleiser páter, a modern pápás »apostoli misszio-
nárius* Freiburgban. Közelebbi célja: a kath. hit védelme 
és terjesztése a sajtó apostolátusa útján, s eszközei: a 
kath. helyi sajtónak s más kath. népies könyvek vagy 
iratok támogatása és terjesztése, kath. népkönyvtárak lé-
tesítése s a Sales-egyesület lehető propagálása, a minek 
szükségességét azzal igazolják be az alapszabályok, hogy 
»kiszámíthatatlanok azok a pusztítások, a melyeket a rossz 
sajtó a ker. társadalom testén okozott, ép azért — mondja 
Leó pápa — a rossz sajtót jóval kell helyettesíteni s 
a katholikusok kötelessége annak lehető fámogatása«. 
Tagja lehet az egyesületnek minden rendű és rangú 
ember, ki arra havonként öt fillért fizet, s közelebb-
ről meghatározza a jó cselekedetekkel járó búcsút, mely 
60, 30, 25 stb, napra terjedő bünbocsánattal jár. Az egye-
sületbe való fölvétel egy »buzgólkodónál« (»Eiferer«) vagy 
a központi elnökségnél való egyszerű bejelentés által tör-
ténik. Hivatkozik végül az alapszabály tervezete azokra a 
magasztalásokra, a melyekben Sales Ferenc áldott élete 
és működése IX. Pius, XIII. Leó pápa, s a svájci és német-
országi püspökök által részesült. 

Jól mondja e törekvésekről Beyschlag, hogy a val-
lásnak ily nyelvezeten való megnyilatkozása és ily egye-
sületi tevékenységben nyilvánuló gyakorlati érvényesülése 
fülünkre és gondolkozásunkra nézve idegenszerűnek hang-
zik. Németország rekatholizálását írják föl az egyesületek 
zászlóikra, a mi napnál fényesebben igazolja, hogy a kath. 

»testvéregyháznak« törekvése a németországi és svájci 
nép behálózását célozza az egész vonalon.yÚgy tűnik föl, 
előttünk e dolog, mintha mi nem is a XIX. század végén, 
hanem legalább is az emberiség kiskorúságára számított 
középkornak valamelyik századában élnénk. Hiába, a római 
kúria még mindig nagy hatalom, mely eszközeiben épen 
nem válogatós s szálai az egész földkerekségre terjednek ki. 

Ilyen viszonyok között kétszeres okunk van többet 
érdeklődnünk a belmisszió, az evangelizáció s általában 
egyházunk szeretetművei iránt! Sión őreire nagy feladat 
vár népünk megtartásában a klerikális organizáció ezer 
meg ezer behatásaival szemben! Hűtlen sáfárkodásunk, 
ha valamikor, úgy a mostani viszonyok között nálunk 
Magyarországon is keservesen boszulná meg magát. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Grádeczi Stansith Horváth Gergely 
utazásairól. * 

A XVI. század második félében különösen a Sze-
pességről tömegesen vándorolnak az ifjak Németországba, 
hogy ott a felszabadult tudomány utáni szomjukat kielé-
gítsék. Nemcsak a készülő szakemberek, lelkészek, tanárok 
és tanítók látogatják Luther hazájának egyetemeit, de a 
gazdag földesurak is követik példájukat és bőven merí-
tenek ott az új tudomány forrásából. 

Horváth Gergely is ez úton járt azzal a különbség-
gel, hogy nemcsak Németország, de lehet mondani föld-
részünk összes egyetemeit látogatta meg, melyek akkor jó 
hírben állottak. 

A család ereklyéi között egy órán kívül, melyet 
H. G. használt, egy tőle származó naplót találunk, mely-
ben ő és barátjai sajátkezűleg jegyzeteket tesznek és 
emlékmondásokat írnak. 

E napló, melyet H. G. mindenütt magával vitt, a 
legbiztosabb kalauz utazásai méltatásában. 

1574-ben Paduában találjuk a tudomány után szom-
júhozó 16 éves ifjút. Nagyhírű tanférfiak foglalták el még 
akkor az ottani tanszékeket. H. innen 21 magyar főurat 
nevezett ki, kik hivatva voltak őt jogi kérdésekben helyet-
tesíteni. 

Linczen Menhárd M. János 1576-ik évi július 3-án 
H. emlékkönyvét e szavakkal gazdagítja: Rebus secundis 
amiéi parantur, adversis probantur. 

Az akkor nagyhírű strassburgi egyetemen 1576— 
1577-ben találjuk a törekvő ifjút. Itt Sturrri János igaz-
gató — 1538—1583. — különös fényt kölcsönzött a fiatal 
egyetemnek, a tudomány csarnokaiban és a kegyesség 
szentélyeiben egyaránt gyakorolván a vezetésére bízott 
ifjakat. Ezen irányáról tanúskodik azon mondat is, melyet 
ő szeretett tanítványa naplójába és emlékkönyvébe írt: 
. . . Christi randata serves, qua dedit ille tibi, vitiisque 
fidelis adhare objectis Christo, sic nulla nocebil imago. 

Az 1578-ik évben Straszburgon kívül még Bázelben 

* Az adatok »Gr. St. Horváth G. és családja« című köny-
vemből merítettek. A könyvre mult őszszel előfizetést nyitottam, 
de hithősünkre az egész prot. egyház és összes iskoláink köréből 
alig akadt néhány előfizető. Ha még is megjelenik a könyv, az a sze-
pesi tört. társulatnak köszönhető, melynek nagyobb részben római 
kath. tagokból álló közgyűlése a mű anyagi segélyezését elhatá-
rozta. A könyv a napokban hagyta el a sajtót. W. S. 



is találjuk. Ez egyetemet II. Pius alapította 1459-ben, de 
csakhamar a protestantismus szolgálatába lépvén Erazmus 
Hotterdamus classikai iránya sok magyar ifjút is csaloga-
tott oda. Itt többen emlékeznek meg Horváthról, emlék-
könyvében barátságos óhajtásokat fejezvén ki. Igv az ottani 
73 éves lelkész Sulcerus Simon 42-ik szolgálati évében fiatal 
barátjának a szent írásbeli mondatot ajánlja, Ján, 8, 31. 32. 
Si vos manseritís in sermone meo, veri discipuli mei estis 
et noscetis veritatem et veritas liberos reddet vos. 

A következő 1579-ik évet részben Straszburgon. rész-
ben Lausannaban (Schweitz) töltötte. Ott Bos János lel-
kész és iskolaigazgató szép útmutatást ír emlékkönyvébe: 
Princípium ex acto nascens, ardore probatur, lustra sed 
in solofire corona datur. 

Wittenbergában 1521—1599, tehát 78 év alatt ezer-
nél több magyar ifjú tanult. H-tól 1580-ban találjuk ott, 
előadásokat is tartván. Nagy-Eőrrol is tartotta fenn az 
élénk összeköttetést a híres egyetemmel. 

Ugyanazon 1580-ik évben még számos más egye-
temet látogatott meg. Még egyszer Straszburgot, régi ked-
venc tanulóhelyét kereste fel és azután egymásután Stutt-
gart, Ulm, Bártfa, Dresda, Bécs, Nürnberg, Prága, Ratibor, 
Genf és Altdorf — Bajorország — főiskolai és egyetemi 
helyeken jelent meg, mindenütt a leghíresebb lelkészekkel, 
tudósokkal és tanárokkal ismeretséget és barátságot köt-
vén és mindegyiktől szép emlékszót magával vivén. Genf-
ben Bernhard Ferencz János senator ezeket írja neki: Ut 
res amplas et splendidas in republica geras, opportet 
conjungere cum potentia prudentiam et justitiam. 

1581-ben még Sarroar egyetemén időzik. 
A következő 1582-ik évben július 8-án Batthyányi 

Balthazár ír neki levelet Nagy-Eőrre, miből az derül ki, 
hogy már otthon időzött. 

Utazásai és tanulmányai külföldön tehát 1574—1582. 
nyolc évig tartottak. Haza jővén az ő emberei annyira 
reá nem akartak ismerni, hogy királyi csapat élén kénytelen 
volt elfoglalni ősi birtokát és bevonulni atyja Márk híres 
szigetvári hős hagyatékába. 

Magával hozott 1582-ik évi augusztus 28-áról kelt 
bizonyítványt, melyet a straszburgi egyetem haladásáról 
és magaviseletéről állított ki. Szebb, érdekesebb okmányt 
alig lehet képzelni. II. tudománya, kegyessége, buzgósága, 
szűzies szerénysége egyaránt elismertetik és magasztal-
tatik és az egyetemnek nincsen forróbb óhajtása, mint 
hogy a jó Isten ezen anyagi és szellemi javakban kiváló 
férfit soká éltesse a hazai tudomány és nevelés, iskola és 
egyház tartós felvirágoztatására. 

Az egyetem óhaja teljesült. A kiváló prot. oszlop-
ember már 1584 ben saját költségén Nagy-Eőrött, ősi 
fészkén állított fel főiskolát, melyben maga is tanított és 
a leghíresebb tanerőket (Grawer) alkalmazta. A gimnázium 
a szatmári békéig, 1711-ig állott protestáns hitünk és 
tudományunk szolgálatában. 

Még kiemelendő, hogy Horváth Gergely utódjai is 
a nagy ősük nyomdokain jártak és férfi-női ágon a je-
lenig egyházsegítő és mentő hithű tevékenységet fejtettek 
ki, annyira, hogy több egyház írhatta temploma, iskola-
háza, lelkész- és tanító-lakja homlokzatára: Felépült az 
Isten és a Horváth-család segedelmével! 

Weber Samu. 

I R O D A L O M . 

** Anyag és Szellem című munkámról e Lap folyó 
évi 15. számában következő bírálat jelent meg: »E mű-
ben a bölcselő lelkületű szerző Istennel, a világgal, az 

emberrel, a világegyetemmel, naprendszerünkkel s tnáö 
égitestekkel való közlekedéssel foglalkozik vallásos., philo-
sophiai és csillagászattani alapon, sok olvasottsággal, de 
sok felületes dilletantismussal. Sajnos, hogy apologétikai 
jellegű monográfiája, mely az Isten lételét bizonyítja s 
az ő nagyságát magasztalja, forrásairól be nem számol, 
s hogy szerző minden nagy olvasottsága és széleskörű 
tudása mellett is nem tuclja a rengeteg anyagot szét-
olvasztani. Az újabb philosophusoknál az »Ember az 
ember* című szakaszban bölcselettudása »niánvos és hé-
zagos*. A »Protestáns Szemle« pedig a mult évi 8-ik 
füzetében azt mondja: »A munka nagy olvasottságról 
tanúskodik, sok encyclopaedikus ismeretet árul el; de a 
tömérdek anyag nem tud egységbe olvadni, sok a hete-
rogen elem köztük; metaphysika, kosmogonia, régi hit, 
modern tudás stb. mind össze van halmozva, a rendező 
szellem azonban hiányzik. De nagy érdeme a munkának 
az, hogy minden jelenséggel Isten lételét bizonyítja és 
minden gondolatával Isten nagyságát magasztalja*. E bí-
rálatokra szükségesnek vélem a következőket megjegyezni: 
A t. bírálók azt hangsúlyozzák, hogy a munkában a tömér-
dek anyag nem tud egységbe olvadni; metaphisika, kosmo-
gonia stb. mind össze van halmozva, a rendező szellem azon-
ban hiányzik. S szerző minden nagy olvasottsága és széles-
körű tudása mellett is nem tudja a rengeteg anyagot 
egységbe olvasztani. Én pedig azt kérdem a t. bírálóktól, mi 
alapon állítják azt, hogy szerző n<m tudja a rengeteg anya-
got egységbe olvasztani? Hát nem lehető-e az, hogy szerző 
nem akarta a rengeteg anyagot egységbe olvasztani?! És 
nem rendszeres philosophiát írtam, hanem tanulmányt, azaz, 
a tárgyhoz tartozó szétszórt, de azért egymással összefüggő 
és egymást kiegészítő gondolatokat és történeti példákat kö-
zöltem, mint a munka 5-ik lapján jeleztem: »A munka 
irányához képest csak röviden óhajtjuk némely népek 
vallási hagyományait és némely bölcsészek eszméit az 
Istenről és világ keletkezéséről előadni. »Ez óhajtás mellett 
nem lehetett célom rendszeres philosophiát írni, hanem 
a materialisták bölcsészeti és természettudományi érveik 
tarthatatlanságát nem bibliai érvekkel, hanem bölcsészeti 
és természettudományi ellenérvekkel kimutatni. A mérget 
hasonló ellenméreggel hatálytalanná tenni Sz. M. biráló 
felemlíti, hogy szerző bölcselettudása hiányos és hézagos az 
»Ember az ember* c. szakaszban. Erre nézve megjegyzem, 
hogy e szakaszt a nagyhirü theologus és phiíosophus 
Augustinus munkáiból dolgoztam ki, a gondolatmenetet 
pedig Zollikofernek egy prédikációjából vettem, ki e század 
elején oly nagyhírű egyházi szónok volt, mint jelen ko-
runkban Gerock és Ahlfeld. És méltónak tartom még fel-
említeni, hogy hosszas papi pályámon, midőn társas össze-
jövetelek alkalmával ügyvédek, orvosok, fiatal theologusok 
és a többi kételyeiket fejezték ki Isten igazsága és böl-
csesége felett és ebből kifolyólag Isten létele felett is, 
olykor-olykor alkalmam volt azon örömet megérni, hogy 
az »Ember az ember* című szakaszban közlött érvek az 
őszinte kétkedőket megnyugtatták. Végül nem tartom 
feleslegesnek felemlíteni, miszerint feltűnő, hogy a »Prot. 
Szemlé«-ben és »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap*-ban 
közölt bírálatok a munka csillagászati részére nem reflek-
tálnak, pedig csillagászati ismeret nélkül Isten valódi lé-
nyét és nagyságát megismerni nem lehet. Mire nézve 
ismét néhai Tatay András theologiai tanárra hivatkozom, 
kinek theologiai nagy ismeretei mellett csillagászati nagy 
ismeretei is voltak, ki theologiai előadásait csillagászati 
adatokkal szokta összekötni, s kinek ajkairól gyakran 
hallottam, hogy Istent igazán megismerni csillagászati is-
meret nélkül nem lehet. S hivatkozom erre nézve még 
nagyobb hirű férfiakra: Kopernikus, Kepler, Newtonra, 



kik szintén állították, hogy Istent csak a természet és 
csillagászati ismeretek által lehet igazán megismerni. — 
Torzsa. Kármán Pál. 

** »A magyar néptanítók és népoktatásügy« 
helyzete című szakmunka, Dobó Sándortól, a tanítók 
lapjának szerkesztőjétől, a napokban hagyta el a sajtót. 
A könyv terjedelme 140 1., ára 80 kr. Megrendelhető a 
szerzőnél Hajdú-Böszörményben. — E könyvecske hézagot 
pótol a tanügyi irodalomban s a benne foglalt eszmék 
nyereség számba mennek. Még azok is tanulhatnak e 
füzetből, kik beavatott bajnokai hazánk népoktatásügyé-
nek. Minden külső és belső adminisztratív kérdésekre ala-
posan megfelel. Megtaláljuk benne a hazai rendszertelen-
ségeket tükör elé állítva. E rendszertelenségnek folyománya, 
hogy hazánk 16,942 népiskolája 11 különböző testület 
kezében van, a melyek bizony nem mindnyájan hű sáfárai 
a magyar nemzeti eszméknek. A 16,942 iskolában 25,752 
tanító működik és még e mellett is 8131 a tanítóhiány. 
A 3 — 400 frt fizetés nem lelkesíti az ifjakat a tanítói 
pályára való lépésre. A kimutatott tanítóhiány szomorú 
eredményt von maga után. Minden egyes tanítóra 60 nö-
vendéket számítva (de jut 80, sőt 120 is), 487,860 cse-
metéje marad hazánknak elemi ismeretek nélkül. íme itt 
van a lefolyt 27 év lelkiismeretének kinos eredménye. 
Kiss Albert országos képviselő szavaival élve »beköszön-
tött nem a megakadás, hanem a hanyatlás*. A nyolcféle 
jellegű 70 tanítóképezde kibocsátott 1279 magyarul nem 
tudó tanítót. Én nem is tudom megmondani, hogy ezek 
melyik állam apostolai! Elmozdítani nem lehet őket, mert 
akkor 1269 embert juttatnánk egyszerre koldusbotra és 
akkor a tanítóhiány 9400-ra szökkenne fel! Az itt mutat-
kozó baj a nemzetiségi képezdékben rejlik, melyekben ma-
gyarul nem tudók is oklevelet nyerhetnek. A rohamos fejlő-
déssel szemben pangó magyar néptanítói fizetés eszünkbe 
juttatja Lear király mondását: >A koldusnak is van feles-
lege*. de a magyar néptanítónak nincs! A hiányzó nép-
iskolákat a magas kormány 10 év alatt véli fokozatosan 
felállítani. Hát még a düledező iskolák javítására mikor 
kerül a sor ? Ezeknek a sorsát majd a fátum dönti el. Indo-
kolja a füzet, hogy a kötelező iskoláztatás a hetedik élet-
évben kezdődjék. Ebben is sok szaktekintély egy véle-
ményen van. Hogy az ismétlő iskoláknak hangzatosabb 
a címük, mint az általuk elért siker, ez való tény. De a 
sikerrel arányban van ennek dotációja is (10—60 frtig). 
Itt is reformálni kell. A népoktatási törvény revideálását 
helyesen indokolja szerző. A tanítói könyvtárak létesítése 
égető szükséggé vált. Ily fajta kérdésekre életre való esz-
mékkel szolgál Dobó füzete, melyek mind méltók a ko-
moly figyelemre. Ajánljuk a honatyák, tanügybarátok, 
lelkészek, tanárok, tanítók számára. (Cs. J.) 

E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. Gróf Andrássy Dénes a 
pelsőci ev. ref. egyház idő által megrongált régi templo-
mának és vihardúlta tornyának helyreállítására 2000 frtot 
adományozott. A fenkölt gondolkozású rórn. kath. gróf ado-
mánya a mostani ultramontán törekvések közepette két-
szeres értékkel bír, sőt tanuságul szolgálhat egyes túlzó 
kath. főuraknak. 

X Magyar reformátusok Amerikában. Amerikai 
magyar hitfeleink az ottani angol és német hitsorsosok 
jelentékeny segítségével mind több és több helyen szer-
veznek gyülekezetet. New-Yorkból írja a "Magyar Hiradó« 

hogy Harsányt Sándor clevelandi lelkész a new-yorki ma-
gyar reformátusok meghívására május 5-én úrvacsorával 
összekötött isteni tiszteletet tartott, melyen mintegy 80-an 
vettek részt. A new-yorki hívek az nap délután egyházi gyű-
lést tartottak, melyen elhatározták, hogy magyar ref. gyü-
lekezetet alakítanak és magyar lelkészt hívnak meg. A 
new-yorki lelkészi állásra hír szerint Könyves Tóth Sámuel 
debreceni segédlelkészt hívták meg, a ki július első vasár-
napjára fog New-Yorkba érkezni. — Ugyancsak a M. H. 
írja, hogy Harsányi Sándor Tretitonhan szintén reformá-
tus gyülekezet szervezésén fáradozik s buzdítására a tren-
toni ref. magyarok egy lutheránus templom megvásárlását 
határozták el. A vételár 6000 dollár s egy amerikai úri 
egyén, a ki magat megnevezni nem akarja, 1000 dollár-
ral járult a vételár fedezéséhez. — Valóban örvendetes 
dolog, hogy amerikai magyar hitfeleink mily buzgóságot 
fejtenek ki egyházi életök építésében. Pittsburg, Cleve-
land, New-York: e helyeken már szervezettanyaegyházak, 
Bridge-Port, South-Norwalk, Trenton stb., itt meg szépen 
fejlődő filiáik vannak. Ez örvendetes egyházszervező moz-
galmakban csak az az elszomorító, hogy a hazai magyar 
reformátusság ezekért a külföldön élő testvérekért eddig 
még semmit sem tett. No de majd, a mikor erősebb lesz 
a missziói érzék, talán a külföldi testvérek gondozására is 
sor kerül. 

A felcsuthi ref. templom építése április 2-ikán 
megkezdődött s a falrakást május 28-án befejezték. A 
templomra újabban adományokat küldtek: Hofman Ede 
ág. h. németházi birt. 7500 téglát, minek értéke 118 frt 
50 kr., Kégli nővérek (Ó-Barok) 1 frt, Mandl Kálmán r. k. 
tanító (Ó-Barok) 1 frt, Gál József (Budapest) 1 frt, Velier 
József (Alcsúth) 2 frt, Csorna Barnabásné (Alcsúth) 1 frt, 
Csákány János (Úny) 15 frt, Bicskei takarékpénztár 14 frt, 
Császár Károly (Bicske) 10 frt, Molnár Imre (K.-Sz.-Péter) 
50 kr., Berkó Juliánná (Budapest) 5 frt, Jakab István 
(Eger) 10 frt, Bodméri egyház 10 frt, Tamássy József 
(Budapest) 5 frt. E harmadik közleményben kimutatott 
adományokért is hálás köszönetet mondok. A szives ada-
kozók legyenek megjutalmazva Istentől! Felcsúth, 1895. 
május 29-én. Szüts Károly, ev. ref. lelkész. 

Az elzüllött gyermekek részére »Otthont* ala-
pító Nagypénteki ref. társaságba beléptek örökös tagul 
100 frttal: Károlyi Tibor grófnő és Darányi Ignácz; ala-
pító tagul 50 frttal: Hegedűs Sándorné és Jókai Mór\ 
rendes tagul 10 frttal: Janovics Sándor tdr., Jenes Vilmos, 
Simon Dezső, Székács József özvegye és Szőllősy Antal 
Makó; pártoló tagul: Fest Jenő, Győri Tibor tdr és Papp 
Kálmán. Adományoztak : Barkassy Géza 10 forint, Baar 
János, Bassó Béla S.-Norwalk, Falk Miksa. Egy társaság 
Mátyásföldön és Szabó Aladár 5 — 5 frt, Szabó Elek leik. 
Ó-Kécske 3 frt 71 kr, Adriányi Emil és Bárányi Károly 
özvegye 3—3 frt, Feszti Árpádné 2 frt 50 kr, Tengődi 
konfirm. Bocsor Lajos leik. 1 frt 70 kr, Bende Oszkárné, 
Domanovszki Endréné, Fekete Benő Kolozsvár, Hegedűs 
Istvánné és Somogyi Lajos b.-sámsoni lelkész 1—1 frt, 
Nagy István Bisse 60 kr, Filip Gábor, Kondász Ferencz, 
Péntek Mihály özvegye Pápa, Schlauf' Győző és B. Tóth 
Gábor H.-Hadhaz 50—50 kr., Schreiber Kálmán 30 kr. 
Budapesten 1895. június 3. SzÖls Albert pénztáros. 



Püspöki látogatás. Kiss Aron püspök Joó István 
tiszántúli gimn. felügyelő kíséretében, május hó 20—23 
napjain püspöki látogatást tett Nagy-Bányán, valamint 
a közeli Felső-Bányán és Erdőszádán. Mindenütt rend-
kívüli ovációkban részesítették, főleg Nagy-Bánya lelkes 
és impozáns fogadtatást rendezett számára. A tisztele-
tére adott ebéden a város intelligenciája vallásfelekezeti 
különbség nélkül megjelent és szívélyesen éltette az ősz 
püspököt. 

A szolnoki református templom felavatása 
június 9-én fog megtartatni. Az alkalmi egyházi beszédet 
tartja Simon Ferenc jászberényi lelkész, a felavató beszé-
det és imát Szász Károly püspök, a rövid egyháztörténeti 
visszapillantást előadja Csekey István helybeli lelkész, az 
úrvacsorai beszédet tartja Ádám Kálmán kecskeméti egy-
házmegyei esperes, a keresztelési beszédei mondja Szánthó 
Elek abonyi lelkész, az esketési beszédet és zárimát tartja 
Mészáros János kecskeméti lelkész. A beszédek között a 
vasúti dalkör énekel, az ünnepélyt a gyülekezet közéneke 
nyitja meg és zárja be. 

I S K O L A . 

Az erdélyi ev. ref. tanárok értekezlete május 
29—31. napjain Szászvároson tartatott meg 52 rendes tag 
és számos vendég jelenlétében. Az értekezletet gróf Kán 
Géza szászvárosi főgondnok nyitotta meg azzal a beszéd-
del, mely Lapunk mai számában olvasható. A három napig 
tartott értekezleten Simon Ferenc szászvárosi, Makkay 
Domokos és Váró Ferenc nagy-enyedi főgimnáziumi ta-
nárok tartottak tanulságos felolvasásokat és az erdélyi 
tanárok özvegy-árva alapjának felosztása mondatott ki. Az 
értekezlet befolyásáról jövő számunkban részletes tudósí-
tást közlünk. 

A bonyhádi főgimnázium jubileuma. A bony-
hádi evang. gimnáziumot most 25 éve helyezték át oda 
Sárszentlőrincről. Az intézet jelenlegi és volt tanulói ebből 
az alkalomból a jövő hónapban egyik idősebb tanár jubi-
leumával kapcsolatban, nagyobbszabású ünnepélyt rendez-
nek, melyen Petőfi Sándor emlékének is adózni fognak, 
mert Petőfi Sárszentlőrinczen szintén növendéke volt az 
intézetnek. 

Debreceni kerületi tornaverseny. Debrecent- a 
verseny két napig lázban tartotta. Már máj. 25-én meg-
érkezett a kassai prémontrei főgimn. ifjúsága és meg-
koszorúzta Csokonai szobrát, beszélvén ez alkalommal 
Heffler Konrád kanonok-tanár. Május 26-án este a ban-
ketten, a kassai prém. gimnázium kanonok-igazgatója 
dr. Störh Szilárd pohárköszöntőjén megemlékezvén a 
debreceni kollégiumról, bevallotta, hogy bár a hazai pré-
montrei rend 700 éves múlttal dicsekszik, mégsem tett 
annyit a magyarságért, mint a 300 esztendős debreceni 
kollégium. Ezután szívből kívánta, hogy érje el a város, 
a mire törekszik, hogy legyen universitása. Hát ez nagyon 
derék köszöntés egy kath. pap szájából! A versenyt meg-
előző reggel hét órakor a programm nagyon okos pontja 
szerint az ifjúság templomba ment Isten áldó segedelmét 
kikérni. Aiig egy-két intézet kivételével az összes iskolák 
ifjúsága, tanáraik vezetése alatt, a ref. nagy templomot 
kereste fel, a hol Ferenczy Imre s.-lelkész imádkozott 

szívhez szóló buzgósággal. A verseny május 27-én délután 
folyt le esővel fenyegető, de mindvégig híven kitartó borús 
s ép azért kedvező időben. Majdnem 1000 ifjú- vett benne 
részt, a kik különféle színű tornaruhájukkal, a verseny-
térre a kollégium udvaráról való kivonulásukkal impozáns 
képet nyújtottak. Elől ment Kassa elegáns, monogrammos 
fehér-kék ruhában, bezárta a menetet Kisújszállás, a kunok 
színeivel tiszta fehér ruhában kék övvel. Festeni sem lehet 
különbet. Összesen 21 tanintézet válogatott ifjúsága vonult 
ki Sziget, Munkács, Ungvár, Újhely, Patak és Kassa ki-
vételével mind az Alföldről. A nagyerdei versenytéren 
XIII. oszlopba sorakoztak. Óriási közönség nézte őket s 
tüntette ki éljeneivel és tapsaival. A prot. tanintézetek 
vitézül megállták a versenyt az állami és más felekezeti 
iskolákkal, sőt egvben-másban túl is szárnyalták azokat. 
Előljárt a két ősi kollégium, Debrecen és Sárospatak ifjú-
sága, érezvén, hogy tőle sokat várnak. Ki is tett magáért. 
Ezenkívül még a szarvasi ág. ev. főgimn. növendékei tűntek 
ki különösebben. Mind a bárom tanintézet az első díjat, 
díszoklevelet nyerte. Ugyanezt kapták a kassai premon-
treiek is. Az egyénenkénti versenyben kiváltak és díjat 
nyertek a fentebbi mellett a hódmezővásárhelyi ev. ref., 
mezőtúri ev. ref. és nyíregyházai ág. ev. főgimn. növen-
dékei, úgyszintén Szabad-ka és Szeged ifjúsága. 

Ezredévi tanügyi kongresszus. A II. országos és 
egyetemes tanügyi kongresszus rendező bizottságának tiszt-
viselői Heinrich Gusztáv elnöklete mellett élénk tanácsko-
zást folytattak a kongresszus előbbrevitele tárgyában. Meg-
állapították a költségvetést és elhatározták, hogy anyagi 
támogatásért fordulnak a minisztériumhoz, a kiállítási 
bizottsághoz, a fővároshoz és az egyes törvényhatóságok-
hoz. Nagy László főtitkár előadta a munkaprogrammot, 
mely élénk vitát keltett. A programmot közölni fogják a 
testületekkel és tanügyi egyesületekkel. A tagokkal hivatalos 
Értesítő útján fognak érintkezni. Az Értesítő időnként meg-
jelenő közlönye a kongresszusnak, mely a rendező bizott-
ság s az egyes szakosztályok jegyzőkönyveit, felhívásait s 
mindennemű értesítéseit tartalmazza. A testületek és egye-
sületek felszólíttatnak, hogy vitatételeket küldjenek a fő-
titkárhoz. Szeptember elején nagyobb gyűlést fognak tar-
tani, melyen befogják jelenteni a szünidők alatt történt 
előmunkálatokat. 

Középiskolai tanulók segítése. A tanulók segé-
lyezése az utóbbi időben nagyot lendült. 186 középisko-
lánk közül 129-nek van tanulósegítő egyesülete, vagy 
segítő alapja, körülbelül másfél millió forint vagyonnal, 
mely alapok évenkint 75,000 forintot jövedelmeznek és 
ezen kívül gyűjtésekből (készpénz és természetbeni segély) 
bevettek középiskoláink a mult évben 248,000 frtot. Nagy 
ama szegény tanulók száma, kik ez alapokból ellátást, 
segítséget, jutalmat stb. kaptak. 57 középiskolánknak azon-
ban még nincs segítő alapja. Wlassics Gyula dr. közok-
tatásügyi miniszter most felhívást intézett a főigazgatók-
hoz és felekezeti iskolai főhatóságokhoz, hogy a még 
hátralevő 57 középiskolát is lelkesítsék segélyalapoknak 
társadalmi úton való létesítésére, melyek a millennium 
emlékeül is szolgáljanak. 

A debreceni főgimnáziumban a VIII ik osztály 
vizsgálata május hó 17 — 18. napjain, az írásbeli érettségi 
vizsgálat május 20—24. napjain tartatott meg. A torna-
vizsgálat lesz június 12-én. Melléktárgyak vizsgálata június 
13 án. A rendes osztály vizsgálatok június 14—19-én. 
A magánvizsgálatok jún. 19—22-én; végül a szóbeli 
érettségi vizsgálatok jún. 24—27. napjain tartatnak. Az 
érett-ségi vizsgálat elnöke Tóth Sámuel theol. tanár, 
a kormány képviselője dr. Ballagi Géza sárospataki 
jogtanár lesz. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Az új egyházpolitikai törvények életbelép-

tetése, a kormány tervei szerint, f . évi október 1-én kez-
dődik. Egyszerre fog életbe lépni az új házasság jog, a 
polgári anyakönyvezés és a gyermekek vallásáról rendel-
kező törvény. Az életbeléptetésre vonatkozó rendeletek 
nagyrészt már készen vannak az illető minisztériumokban. 
A polgári anyakönyvezés a születési, házassági és halá-
lozási viszonyokra egyszerre fog megkezdődni. A gyerme-
kek vallásáról szóló törvény életbeléptetésével egyidejűleg 
hatályon kívül helyezik a Csáky-féle elkeresztelési ren-
deletet. 

* Tíz éves találkozó. Azokat a tisztelt barátaimat 
és pályatársaimat, kik a theologiai tanfolyamot Debrecen-
ben 1885. június havában végezték be, fölök nyert meg-
bízatásomhoz képest ezennel, felszólítom, hogy folyó év 
július havának elsején (hétfőn), délelőtt 9 órakor, a debre-
ceni ref. főiskola kis tanácstermében családostól megjelenni 
szíveskedjenek. Kérem egyszersmind őket, hogy velem 
úgy eljöveteli szándokukat, mint az őket megjelenésökben 
netalán gátoló körülményeket idejekorán tudassák. Kelt 
Debrecenben, 1895. május 28. Sass Béla ev. ref. theol. 
akadémiai tanár. 

* * * 

»Mai számunkhoz van mellékelve Báth Mór 
különösen iskolai jutalom könyvekre 
is igen alkalmas kiadásainak jegyzéke, melyre tisz-
telt olvasóink figyelmét különösen is felhívjuk«. 
= . 

Pályázati hirdetés. 
Az állam által segélyezett hódmezővásárhelyi evang. 

ref. főgimnáziumnál a következő két állásra hirdettetik 
pályázat: 

1. Rendes tanári állás, a melylyel mint főtárgy: 
a görög és latin nyelv és irodalom tanítása van egybekötve. 

Javadalma: 1200 frt törzsfizetés, 250 frt lakbér s 
öt ízben, tehát 500 frtig emelkedhető 100 frtos ötödéves 
szolgálati korpótlék. 

E fizetést az államsegély alapján előleges évnegyedi 
részletekben a h.-m.-vásárhelyi ev. ref. főgimnázium pénz-
tára szolgáltatja ki. 

Megjegyeztetik, hogy tanintézetünknél 16C0 és 1400 
frtos törzsfizetési fokozatok is léteznek, a melyekre adandó 
alkalommal az alsóbb fizetésben érdemet szerzett tanárok 
mozdíttatnak elő. 

Ha azonban a pályázat ki nem elégítő eredménye 
miatt esetleg helyettes tanár választatnék: ennek java-
dalma 800 frt leend: szintén a fentebbi módon kiszol-
gáltatva. 

2. A második állással torna s ifjúsági játék taní-
tása van egybekötve. 

A vívásban és korcsolyázásban jártasok előnyben 
részesülnek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR K( 

Javadalma: 800 frt évnegyedes részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Mindkét állásra ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Pályázók végzett tanulmányaikat, tanári képesített-

ségüket, vallásukat, életkorukat, egészségüket, eddigi szol-
gálataikat, nyelvismereteiket és hadkötelezettségüket iga-
zoló folyamodványaikat és okleveleiket a főgimnázium 
igazgató-tanácsa elnökségéhez folyó évi június 26-áig 
adják be. 

A kinevezés joga az 1. szám alatti rendes tanárra 
nézve, a fentartó egyház kijelölése mellett a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumot illeti; a 
2. szám alatti tornatanítói állást pedig szabad választással 
egyenesen az egyház tölti be. 

Mindkét megválasztott tanférfiú kötelezett tagja az 
országos tanári nyugdíjintézetnek; mindkettő állomását 
1895. szept. 1-én köteles elfoglalni és pedig a görög és 
latin nyelv és irodalom tanszékére megválasztott tanár 
szakmájába vágó székfoglaló értekezés előadásával. 

A tornatanító végleges megerősítése azonban csak 
egy évi próbaidő után következhetik be. 

Hódmezővásárhelyen, 1895. május 13-án. 
i— ; 'A Az ev. ref. egyház elnöksége. 

1896/895. Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett zilahi ev. ref. főgimná-

ziumnál betöltendő rendes tanszékre ezennel pályázatot 
nyitunk. 

A tanszékkel egybekötött javadalom ez idő szerint 
előleges évnegyedi részletekben kiszolgáltatandó 1000 frt 
fizetés, 200 frt szálláspénz s két ízben 100—100 forint 
ötödéves korpótlék. 

Az állami segélyezésre vonatkozó szerződésnek fo-
lyamatban levő megújításakor a tanszék javadalma egyenlő 
lesz az állami középiskolák tanárainak fizetésével. 

Folyamodhatnak okleveles ev. ref. vallású egyének, 
kik a magyar irodalom és latin nyelv vagy a magyar 
irodalom és német nyelv tanítására vannak képesítve. 

A választás az erdélyi ref. egyházkerület jogkörébe 
tartozik. A megválasztott jogos és kötelezett tagja lesz 
a felekezeti tanárok részére felállított országos nyugdíj-
intézetnek. 

Az állomás az 1895/96. tanév megnyitásakor fog-
lalandó el. 

Okleveles pályázó hiányában egy évi időtartamra 
helyettes tanár alkalmaztatik, évi 800 frt fizetéssel és a 
pályázati kérvény ilyen értelemben is elfogadtatik. 

A kellően felszerelt pályázati kérelmek legkésőbben 
június hó 1.5-ig beküldendők a fentnevezeit iskola elöl-
járóságához. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától 

Kolozsvárt, 1895. május 27-én. 

Dr. Kolozsvári Sándor, Parádi Kálmán, 
elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

VNYOMDÁJA BUDAPE8TKN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tőség: 

IX. kerlUet, Pipa-utca 23. szánt, hová a kézi ra tok 
c imzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S FARKAS. 

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY VIKTOR. 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési Ara : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

liyyes szám ára 20 kr. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
A 78-ik félévre nyitunk előfizetést, bizalommal kérve 

• 

olvasóink támogatását. 
Megnehezült az idők járása fölöttünk; de annál 

inkább érezzük egyházi sajtónk fontos hivatását. Erőnket 
kemény próbára teszik az új viszonyok. Fanatikus vak-
hit és erősorvasztó hitközöny, egyházbontó szektárkodás 
és féktelen lélekhalászat tépi-dulja drága anyaszentegy-
házunkat. Résen kell lennünk, hogy a tényleg mutatkozó 
vihari és válságot diadalmasan kiállhassuk. 

Az a fő és mindent befoglaló, hogy Jézus Krisztus 
által Istentől kérjünk és nyerjünk erőt a küzdelemre. 
Vele biztos a győzelem, nélküle csak tengés és sorvadás 
az élet. Vegyük föl azért az Istennek minden fegyverét, 
hogy ellenállhassunk e veszedelmes időben és mindeneket 
elvégezvén, megállhassunk (Ef. VI. 13.). 

Végezzük fokozott buzgósággal az egyház belső épí-
tését: hitébresztő igehirdetéssel a templomban, evangeliumi 
neveléssel a családban és az iskolában, bölcs tanácscsal a 
gyűlésteremben, öntudatos eszméltetéssel a sajtóban, gon-
dos belmisszióval a társadalomban, pásztori prudentiával 
a gyülekezetben. A Krisztusát hiven követő egyház még 
mindig meggyőzte a világot. 

Folytassuk kettőzött szorgalommal az egyház leülsö 
építését: iskolái fejlesztését, tisztviselői szellemi és anyagi 
helyzetének javítását, kormányzata és közigazgatása töké-
letesítését, anyagi és gazdasági helyzete emelését, tár-
sadalmi, közművelődési és jótékonysági intézményeinek 
fejlesztését. Az egyházi élet csak ott virágzik és gyümöl-
csözik igazán, a hol a belső valláserkölcsi életet erőteljes 
külső egyházi és közművelődési, társadalmi és jótékony-
sági intézmények támogatják. 

Ily szellemben folytatandó irodalmi munkásságunk-
hoz bizalommal kérjük Krisztus igaz híveinek, lelkészek-
nek és világiaknak szellemi és anyagi támogatását. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

8 z ő t s F a r k a s, 
felelős szerkeszlő. 

Országos református tanáregyesület. 
Középiskolai ügyeink az 1883-ik évi törvény 

óta külsőleg nagyot haladtak. Az iskolák beren-
dezése és fölszerelése, a helyiségek és tanesz-
közök javítása, ú j iskolák állítása, a kormányzat 
és felügyelet, a tanári fizetések és az egészség-
ügyi követelmények tekintetében mondhatni , ro-
hamos haladás észlelhető minden fajta közép-
iskolánknál. Az állami iskolákat az államsegélyek 
folyósítása óta teljes erővel igyekeznek követni 
az egyházi és a községi középiskolák, sőt azt 
mondhat juk, hogy a haladás az egyházi iskolák-
nál az előző állapotokhoz képest bizonyos tekin-
tetben még rohamosabb, mint az államiaknál. 
A nem-állami tanárok nyugdíjügyének rendezé-
sével az egyházi t anárok fizetési és nyugdíjazási 
viszonyai is lassanként mindenüt t az állami taná-
rok színvonalára emelkedik, a mit az államse-
gélyes egyházi iskolák részben már elértek, rész-
ben elérni igyekeznek ; a jobb helyzetű nem-
államsegélyes középiskolák pedig szintén vagy 
megközelítettek, vagy megközelíteni igyekeznek. 

Az iskolafentar tóknak e nemes versenyét s 
középiskoláinknak e versenyből származó jelen-
tékeny lendületét a tanügy minden bará t ja csak 
örömmel szemlélheti, különösen mi protestánsok, 
kik a jó iskolának kezdettől fogva lelkes barát ja i 
ós apostolai valánk. 

Sajnos azonban, hogy a középiskola belső 
élete, különösen a nevelés s legfőképen a vallás-
erkölcsi nevelés a mai fényes középiskolákban 
nem igen tar t lépést a külső haladással. Még 
sajnosabb, hogy ma már még a protes táns egy-
házi iskolákban is sok helyen meglankadt és 
elszíntelenült az egyházias nevelés. Az az ős 
protes táns axióma, hogy az iskola az egyház 
veteményes kertje, ma már nem egy helyen név-
ben él csak, de nem élő valóság. Az evangeliumi 
protes táns öntudat meggyengült a tanárokban, 
kivált a modern nevelósüekben, nem elég erős 
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az iskolák közszellemében, minek folytán nem 
plántáltatik át elég gondosan s kellő evangeliumi 
tisztaságban az iskola növendékeibe. Már pedig 
az egyházi középiskola ha az általános kultu-
rális célok mellett nem szolgálja kellő öntudatos-
sággal és erélylyel a vallás-erkölcsi és egyházi 
célokat i s : csak felesleges teher az egyházon, 
melyre nem érdemes áldoznia. A protestáns 
középiskolák csak akkor bírnak létjogosultsággal, 
ha az általános kulturális célok mellett az evang. 
egyház vallás-erkölcsi céljait is híven szolgálják. 

Az egyházi iskolák egyházias ízét, színét és 
erejét régibb időben első sorban az egyházi 
nevelésű és papi jellegű tanárok adták meg a 
protestáns iskoláknál, ma is ezek biztosítják 
pl. a kir. kath. és szerzetesi gimnáziumokban ; 
mert régi és megdönthetlen igazság, hogy a 
milyen a tanár, olyan az iskola. A protestáns 
középiskolák meglazult egyháziasságát is csak 
a középiskolai tanárok intenzivebb protestáns, 
illetőleg evangeliumi nevelése adhatja vissza. Ha 
feltámaszthatjuk a régi jó protestáns tanárok 
eleven egyháziasságát, határozott protestáns ön-
tudatát : akkor visszanyerjük az iskoláknak azt 
az evangeliumi protestáns szellemét, ethikai tar-
talmasságát és belterjességét is, mivel a régebbi 
prot. iskolák olyannyira excelláltak a többiek felett. 

Az evangeliumi protestáns szellem erősíté-
sének a középiskolákra vonatkozólag több útja 
és módja van. Egyik pl. a protestáns tanárkép-
zők fölállítása, mely cél felé újabb időben első 
sorban Debrecen igyekszik dicséretes buzgóság-
gal. Másik módja a tanárnövendékek egyházi 
internátusa, melyet hazánkban a római egyház 
praktizál, mikor a budapesti ós kolozsvári egye-
temek szókhelyén internátusokat és konviktuso-
kat tart fenn középiskolai tanárjelöltjei számára; 
ugyanez a gondolat vezérli az erdélyi ref. egy-
házkerületet, midőn a kolozsvári theologiai fakul-
táson a ref. tanárjelöltek számára a theologu-
sokkal közös internátust szervezett, a mit mel-
lesleg említve, a többi egyházkerületeknek is jó 
volna megtenni a budapesti theol. akadémián, 
kivált ha a debreceni tanárképző szervezése nem 
sikerül. Van azonban még egy harmadik módja 
is a tanári ós iskolai közszellem egyháziasabbá 
tételének, melyet huzamosabb idő óta a tiszántúli 
ref. tanáregyesület gyakorol, nevezetesen a tanárok-
nak egyházi jellegű egyesületben való tömörítése. 

Mai napság divatos ugyan az egyházi vagy 
mint mondani szokták: a felekezeti jelszavak ós 
törekvések kicsinylése; vannak, kik egyházi téren 
ós körben is idegenkednek a felekezeti színtől 
ós jellegtől. Nos hát ez félszeg divat, oktalan 
előítélet. A ki egyházi iskolában működik, az 
igaz lelkiismerettel és az egyház javára csak 

egyházias szellemben működhetik ; egyháziatlan 
vagy épen egyházellenes szellemű működése hűt-
lenség ós árulás az anyaszentegyház ellen, mely 
neki kenyeret és munkatér t a d ; sőt mi még azt 
is hibának tar t juk bármelyik egyházi iskolánknál, 
ha elöljárósága és tanári kara a speciális egy-
házi célokat lanyhán véve, az iskolai élet és 
nevelés körében másodrendűeknek vagy épen 
mellékeseknek tekinti, a mire elszomorító pél-
dául hozhatjuk fel a vallástanári állásoknak 
melléktanári sorba degradálását, vagy azt, hogy 
az ifjúság egyházias neveléséről különleges intéz-
kedés nagyon kevés középiskolánkban található. 

Mi tehát teljes örömmel és elismeréssel 
üdvözölünk egyházunkban minden olyan törek-
vést és intézkedést, mely iskoláink ós tanáraink 
régi jó protestáns karakterét megőrizni vagy 
épen fejleszteni akarja. Azt tartjuk, hogy a mos-
tani tanári nemzedékre e tekintetben nagy ós 
szép feladat vár : regenerálni iskoláink meglan-
kadt protestáns szelleméti 

Reméljük és elvárjuk, hogy a tervbe vett 
országos református tanáregyesület is első sor-
ban ezeknek az elhanyagolt valláserkölcsi ós 
egyházi érdekeknek társadalmi és irodalmi fel-
karolását tűzi ki főcéljául. Ilyen egyházi szel-
lemű ós jellegű tanáregyesületnek az országos 
középiskolai tanáregyesület mellett saját külön 
hivatása és lótjogosultága van. De alakítani név-
leges református, egyházilag színtelen, az orszá-
gos mellett semmi hivatással nem biró tanár-
egyesületet : ez oly félszeg, oly céltalan és erőtelen 
egyesülés volna, mely sem az egyházban rokon-
szenvvel ós számbavehető támogatással nem fog 
találkozni, sem a nem református tanárvilág 
helyeslését és erkölcsi támogatását soha ki nem 
fogná vívni. Ellenben a ref. iskolák és tanárok 
egyházias szellemét ápoló, a protestáns nevelés 
jellegét fejlesztő református tanáregyesület míg 
általános kulturális szempontból természetes ki-
egészítője lenne a felekezetnélküli országos tanár-
egyesületnek, addig egyházi és valláserkölcsi 
szempontból hatalmas munkatársává lenne az 
egyháznak a valláserkölcsi élet evangeliumi fej-
lesztésében és tökéletesítésében. Quod faxit Deus! 

Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az erdélyi ev. ref. tanárok értekezlete. 

Szászvároson, 1895. májas 29—31. napjain. 

Ha az évszámot veszszük, a mindenik kollégium 
székhelyén rend re-rendre tartatni szokott ezen értekez-
letek kezdete 1863-ra s így 32 évre terjed vissza; ha 
pedig az értekezletek számát nézzük, attól fogva a mai 
napig rendes 18, rendkívüli öt, összesen 23 értekezlet 



tartatott. S mindjárt a második értekezleten, lö64. jú-
lius 1-én, Maros-Vásárhelyen megalakult a tantestület 
özvegyeit és árváit segélvző gyámintézet, mely a protes-
táns egyház szolgálatában álló tanügy fejlesztésén s az 
iskolaügyi aktuális kérdések megvitatásán kívül legin-
kább szolgált összekötő kapocsul a testvéries érzetet 
tradicióképen öröklő tanárai közt emez egyházkerület-
nek. S mégis ezen, annyi könnyet felszárított s annyi 
sóhajt eloszlatott áldásos intézményre kellett halálos íté-
letet kimondani a jelen értekezletnek — szemben az 
1894. XXVII. t.-cikkel. No de, tartsunk rendet az érte-
kezlet lefolyásában! 

Hunvad vármegyének természettől gyönyörű, festői 
helyén fekvő s már külsejéről is kulturát eláruló Szász-
városnak csaknem gócpontján áll a tetszetős kollégium 
épülete, mely előtt a gyűlésre megjelent tagok részint a 
régi barátság fel-felújuló emlékeivel, részint új bajtársi 
érzettel köszöntik egyik a másikát, midőn nemsokára 
gyűlésre szólítja a csengetyü hangja a zsibongó tömeget. 
Úgyde, mielőtt belépnénk, az ó-testamentumból valami 
félénk hangzó szózat azt mondja: »Ember, szent a hely, 
a hol állasz: oldozd le saruidat!* És ez a szózat mintegy 
önkénytelenül ég felé veti tekintetünket, hogy szemünkbe 
tűnjék a kollégium márványba vésett hármas felirata; 
mindenikben egy-egy egész történet! Épen azért jegyez-
zük le, hogy mondhassuk otthon is, máshol is: minő 
nagy kár, hogy a mi intézetünket ilyen hálás feliratok 
nem ékesítik; hiszen így lesz az apró, múlékony testből 
örökkétartó dicsőség; így lesz a máskülönben rövid időre 
terjedő emlékezetből mindmegannyi »momentum aere pe-
rennius!« 

Az első felirat az épület alsó részén 
CUNCTIS, QUI SE 

ARTIBUS ET MORIBUS BONIS 
AMOREQUE PATRIAE NOBILITARE 

STUDENT, PATENT. 

A második az épület középső részén: 
AEDES ALTA 

MUSIS CONSECRATA SUMPTIBUS 
COMITATUS HUJNYAD 

E FUNDAMENTIS ELEVATA 
ANNO 1847. 

A harmadik az épület felső részén: 
SORTÉ FAVENTE 

CONTINUATA ET AMPLIF1CATA 
EX MUNIFICENTIA COMITIS. 

GOTHARDI KŰN 
SUPREMI CURATORI3 
ANNIS 1865 ET 1882. 

Az összegyűlteket a kollégium új tornacsarnok tágas 
terme fogadja be, s szemünk legelőször is az emelvényen 
már várakozó Dr. gróf Kún Géza elnöklő fögondnokra, 
erre a tudós főúrra és méltóságos alakra esik, a kiben az 
ős patriarchalis typus a puritán Kálvin-jelleggel párosul. 
Ezt tükrözteti vissza az a hatalmas beszéd is, melylyel 
az értekezletet megnyitotta s melyet e Lap mult száma 
egész terjedelmében közölt. Vulcan az aetnai cyclopsokat 
nem serkenthette jobban az Aeneás paizsának elkészíté-
sére, mondván: »Kézzel, erővel, ügyességgel most gyorsan 
a tettre!* mint gróf Kún a maga embereit, midőn őket a 
civilizáció, a kultura terjesztésére, a protestáns tanügy 
fejlesztésére, mindenek felett a vallásosság és az erkölcsi 
érzet gondos ápolására: hazánk és nemzetünk paizsa 
mind megannyi alkotó részeinek sürgős megalkotására 
buzdította. Egy szóval: egy »millenniumi beszéd« erejével 
hatott ez a megnyitó, melynek a nekrolog akkordjai néhai 
gróf Kún Kocsárd és dr. Kovács Ödön megemlékezéseiben 

nem egynek szelíd könnyeket csait ki a szemekben s fájó 
érzéseket hagyott a szivekben!... Szabó Samu kolozsvári 
tanár szép szavakban méltatása s illetőleg indítványa után 
egész terjedelmében jegyzőkönyvre vétetett. 

Simon Ferencz helybeli igazgató tanár — mint az 
értekezlet vezetője — tanártársai nevében üdvözlő beszé-
dében boldognak érzi magát, hogy 17 év után, 1878. óta 
itt újra összegyűlt az erdélyi ref. tanártestület. Azóta a 
rendes tanárok száma megkétszerőzött. Az államsegély 
igénybevételével ugyan megváltozott a kollégium külső 
képe, de a szellem nem változott; mert ez a protestan-
tismus alapja. A protestáns tanár nem tekintheti magát 
az iskola hivatalnokának. Innen van a benső viszony a 
tanár és az intézeti növendék közt, mely gyakran a társa-
dalmi életben a legbensőbb barátságba vezet át. Az utóbbi 
időkben az állam is sok középiskolát állított fel; igen, de a 
németországi viszonyok példájára, s a tanárt §-ok özönébe 
szorítja s működését gyámkodás és felügyelet alá helyezi: 
ezért sokszor lenézés és kicsinylés a tanár sorsa. Nem 
akarja magát félreértetni, de kimondja, hogy minél több 
szabadság adatik a szervezetben, annál több az eredmény. 
Gróf Csáky Albin merte a bürokratikus formát megtörni 
s a papirkorszak megdöntésére az első lépéseket meg-
tenni. — Ezután saját ügyeinkre vet egy futó pillantást 
és reményét fejezi ki, hogy a gyűlés bölcsessége és hig-
gadtsága a leginkább életbevágó kérdésünkben, t. i. az 
özvegy-árvai alap megoldásában megtalálja a helyes irányt. 
Végül felhívja a tagokat, hogy az oltárán kegyeletes meg-
emlékezéssel legyenek a székelyudvarhelyi tanárértekezlet 
óta s illetőleg az utóbbi években elhalt hat tanártársunk, 
névszerint: Berde Sándor, Hegedűs János, Józsa Zsigmond, 
Kis Albert theologiai és Szakács Mózes, Várkonyi Endre 
gimnáziumi tanárok elköltözött szellemeik irányában. Az 
élénken előadott és figyelmesen hallgatott beszéd amaz 
óhajtással végződött: vajha az itteni eszmecserék és hatá-
rozatok tanügyünk, egyházunk és hazánk javára lennének! 

Kezdetét vette a gyűlés formális megalakítása. Jegy-
zőknek Dr. Dózsa József és Sükösd Gyula helybeli tanárok 
választatnak. Az egyes kollégiumok igazgatói pedig a meg-
jelent tanárok névsorát terjesztik be: Nagyenyedről 9-en, 
Kolozsvárról 6-an, Marosvásárhelyről 7-en, Székelyudvar-
helyről 3-an, Zilahról 6-an, Sepsi-Szentgvörgyről 7-en és 
Szászvárosról (a 3 gondnokon kívül) 14-en jelentek meg, 
tagokul számítván az Alapszabály szerint az egyházmegye 
jelenlevő esperesét és a helybeli egyház két ref. lelkészét 
mint a kollégiumban betanító fungenseket. A rendes tagok 
mellett említsük meg a szép számmal megjelent vendégek 
közt Torma Zsófi tudománykedvelő és régiségbűvárló úrnőt, 
Pollós Albert leányiskolái igazgatót és Vass Tamás lelkészt 
Marosvásárhelyről, Nagy Károly nagyenyedi, Szőcs Sán-
dor dévai lelkészeket, Téglás Gábor, Kún Bóbert, László 
Zsigmond dévai tanárokat, még számos helybeli és vidéki 
vendégek közt. 

A tárgysorozat megállapítása után bizottságokba kül-
detnek ki: a) özvegy-árvai alap megvizsgálására Pál Ká-
roly elnöklete alatt: Szilágyi Gyula, Kincs Gyula, Benke 
István, Jánosi Gábor és Kovács Dániel, b) a természetrajzi 
gyűjtemény megvizsgálására dr. Székely Bendegúz elnök-
lete alatt: Gyulai D. Kálmán és dr. Benkő Gábor; c) a 
természettani szertár megvizsgálására: Berényi János el-
nöklete alatt: Szathmáry Ákos, Bedőházy János, Bartha 
Zsigmond és Pap Lajos; d) az intézet elhelyezésének, föl-
szerelésének és könyvtárának megvizsgálására Szabó Samu 
elnöklete alatt : Bihari Sándor, Bod Károly, Váró Ferencz, 
Csősz János és dr. Both István. 

Következett Simon Ferencz helybeli igazgató előter-
jesztése: »A szászvárosi ref. kollégium története 1878-tól 



1895-ig«. A mindvégig érdekes és statisztikai táblázatok-
kal tanulságosan csoportosított előadásból kiemeljük, hogy 
1878-ban az intézet még csak hat osztályú volt. Akkor 
gróf Kún Kocsárd újabban tett 50 ezer frtos alapítványa 
lehetővé tette, hogy 1879-ben a Vll-ik és 1880-ban a 
VlII-ik osztály is felállíttassék, mi által az azelőtt és azután 
is mindig sokat adakozott fejedelmi alapító nevét viselő 
kollégium ezen a két nemzetiségtől erősen körülövezett 
vidéken a magyarság szilárd védőbástyája lett: legújabban 
pedig az államsegély következtében a fejlődöttebb kor kí-
vánalmainak is általában megfelelhet emez iskolánk. S 
hogy minő missziót teljesít, kitűnik csak annyiból is, hogy 
míg a korábbi években a tanulóknak csaknem fele száma 
volt idegen (szász, főleg román) nemzetiségű, addig ma is 
7 % német és 26% oláh tanul. Szintén gróf Kún Kocsárd 
újabbi alapítványából állították fel a konviktust, melyben 
80 tanuló nyer olcsó befizetés mellett teljes ellátást. Dr. gróf 
Kún Géza bőkezűsége pedig 1885-ben megszerezte az 
intézet számára a Makkay Sándor-féle ritka természetrajzi 
gyűjteményt, Szóval a protestáns Maccenások mellett az 
állami és egyházi főhatóságok mindent megteltek, hogy ez 
intézetre el lehessen mondani: »sivat, crescat, floreaU. 

Tiz percnyi szünet után Makkay Domokos nagy-
enyedi professor olvasta fel értekezését: »Varga Ottó Ma-
gyarország története* című tankönyve fölött. A rendkívüli 
nagy érdeklődéssel hallgatott értekező tanár hitt a köz-
oktatásügyi tanács hivatalosan előterjesztett és a jelen 
gyűlésen fel is olvasott bírálatában, s a szóban forgó 
tankönyvet a folyó tanévre Nagy-Enyeden bevette. Ámde 
tanítás közben mennyire nagy lett a csalódása? Valóság-
gal téves tanokat hirdet ez a tankönyv, a protestáns 
felekezeti szempontot nem is tekintve. Mindezeket a könyv-
ből felhozott példákkal és citátumokkal igazolta. Addig is, 
míg magunk készíthetnénk, ajánlja a Ribáry Mangold-félét. 
Az éljenzéssel fogadott értekezés a »Prot. Közlönyben* fog 
egész terjedelemben megjelenni. 

Az első napi értekezletet bezárta Váró Ferencz 
szintén nagyenyedi professzor és igazgató aktuális érdekű 
és nagyfontosságú értekezése a millenniumra készítendő 
iskolai Értesítőkről. Az előhaladott idő dacára, ez az érte-
kezés is a figyelmet ébren s a tagokat és hallgatóságot 
együtt tartotta. Miután kritikai áttekintést tartott a jelen 
Értesítők felett, oda konkludált. hogy a mai egymástól 
utánzott szerkesztésben azok a célnak általában nem 
felelnek meg. A mai Értesítők jobbára a hatóságoknak 
és tanulóknak szól; holott a szakembereknek és szülők-
nek kellene szólani a tanulókról. Az ezután szerkesztendő 
Értesítőkben a következő szempontokat ajánlja: 1. helyi 
érdekű vagy vonatkozással bíró értekezés; 2. kormány-
zati és tantestületi (személyzeti) kimutatás; 3. belső anyagi 
viszonyok; 4. tanítás munkája; 5. tanulók tevékenysége; 
6. eredmények; 7. statisztika; 8. figyelmeztetések. A mil-
lenniumi Értesítőben pedig az értekezés helyét, az intézet 
egész múltját felölelő retrospektív értesítés foglalja el, 
mely rövid krónikás módon tiszta képet adjon az évi 
Értesítő fennebbi 2—8 alatti szempontnak megfelelő tár-
gyakról, utalással az illető kollégiumról már megírt vagy 
függőben levő monográfiák adataira. A nagy tetszéssel 
fogadott értekezéshez többen hozzászólván, Kovács Dániel 
azon idítványa mellett, hogy az Értesítőben a magyarból 
latinra és a magyarból németre adott érettségi írásbeli 
feladatok szószerint jelenjenek meg, az értekezést a gyű-
lés magáévá tette s felkérte az értekezőt, hogy nyilvá-
nosan is adja közre. 

A gondnok uraknál történt tisztelgések után a gyű-
lés tagjai a kollégiumi elöljáróság által rendezett 100 sze-
mélyü bankettre mentek, a hol természetesen a késő dél-

utánba benyúlt ebéd fölött számos pohárköszöntő tarta-
tott a király, kormány, egyházi és világi hatóságok 
kiválóbbjaira. 

A második napot egészen az özvegy-árvai alap kér-
dése töltötte be. Négy ízben való személy szerinti sza-
vazás után a többség az alap felosztása mellett nyilat-
kozott ; minek következtében a kolozsvári kollégium tanári 
kara megbízatott a félosztás tervezetének elkészítésével s 
az egyes kollégiumi elöljáróságokkal leendő előleges köz-
lésével. Ezen a napon az elöljáróság tagjai a kollégium 
konviktus helyiségében vendégelték meg jóizü, házias 
ebéddel az értekezlet és más vendégtagokat, melynek 
végével Makkay ref. kántor mutatta be orgonamüvészetét. 

A bizottsági jelentések előterjesztése után harmadik 
napon a tagok nagy része a vajda-hunyadi vár és vas-
kohók megtekintésére rándult ki, a mely kedvező időjárás 
mellett a máskülönben is gyönyörű kilátásokat nyújtó 
természet ölén sok élvezettel és még több tanulsággal 
volt összekötve, fokozván a vendégszerető szászvárosi elöl-
járóság és tanári kar körében eltöltött napok emlékeit. 

Benke István, 
szepsiszentgyörgyi ref. kollégiumi 

tanár. 

T Á R C A . 
1 • . i I í. i 

A világ bibliái. 
Sir M. Monier-Williams beszéde a brit és külföldi bibliatársaság 

gyűlésén. 

Engedjék meg, hogy azt a keveset, a mit mondani 
akarok, parabolával kezdjem. Képzeljenek egy jelenetet, 
mely bár lehetetlen, de mégis némi fogalmakat nyújthat 
Önöknek arról a szomorú valóságról s szemléltetni segít-
het nem-keresztyén alattvalótársaink óriási számbeli túl-
súlyát, valamint némely más nehézségeket, melyekkel e 
Társaságnak küzdenie kell, midőn a nem-keresztyén világ 
bibliáit az Isten igéjével igyekszik helyettesíteni. 

Képzeljenek tehát egy tágas épületet egy óriási tér-
ségen, egy oly épületet, mely arányaiban elég nagy arra, 
hogy a királynőnk összes alattvalói, körülbelől 350 millió, 
mind elférjenek benne. Azután képzeljenek egy trónt, s 
azon a mi hőn szeretett királynőnket, » Hitünk Védőjét«, 
s előtte egy asztalon öt könyvet. 

Az első a mi Szt-Bibliánk, a keresztyén alatt-
valóké. 

Másodszor a hindu alattvalók bibliája, a Veda. 
Harmadszor mohamedán alattvalók bibliája, a Korán. 
Negyedszer a buddhista alattvalók bibliája, a Tripi-

taka. 
Ötödször a régi perzsák illetve a mostani parszok 

bibliája, kik bár kevesen vannak, de a királynő leghívebb 
alattvalói közé tartoznak, a Zend Avesta. 

Ezt az öt könyvet, nem véve ki a saját bibliánkat 
se, joggal nevezhetjük a »Kelet szent könyveinek*. S most 
gondolják el, hogy Hitünk tisztelt védője kezébe veszi az 
öt könyvet s felállván trónján, azt mondja összegyűlt 
alattvalóinak: 

»Itt van az a könyv, mely azt a hitet tanítja, melv-



nek védelmét királyi eskümmel megígértem; az a könyv, 
melyről magam is azt hiszem, hogy az Isten szava; az 
a könyv, mely megmutatja, ki az Ür, az Igazság és az 
Élet; mely képes engem és benneteket is bölcscsé, igazzá 
és szentté tenni. Félek azonban, hogy alattvalóim közül, 
kik itt jelen vannak, néhányan elvetik e szent könyvet 
s ezt a másodikat hiszik egyedüli Istenszavának. Mind-
azok tehát, kik a Veda isteni kijelentésében hisznek, vegyék 
el szentkönyvöket s vonuljanak el előttem,« S erre mint-
egy 200 millió alattvalótársunk elhalad a királynő előtt 
és csak 150 milliót hagy ott. 

Még egyszer ereszszék meg, T. H., képzeletök gyeplő-
jét. Képzeljék el Hitünk Védőjének szomorúságát, melylyel 
a harmadik könyvet, a mohamedánok Koránját feltartja, 
s ismétli ugyanazon szavakat. Tekintsék meg az arcán 
látható bút, miden körülbelül 60 millió alattvalója felveszi 
a maga szent Koránját s elvonul a királynő előtt, csak 
90 milliót hagyva maga után. 

S most ismét gondolják el a képzeleti drámának 
egy újabb jelenetét. Királynőnk újra elmondja ugyanazon 
szavakat, s lám újból 40 millió alattvalója megy el, magá-
val vivén a buddhisták és perzsák bibliáit, s csak 50 millió 
alattvaló marad ott, tehát csak minden hetedik ember, a 
kik legalább névleg hívői a Szent Bibliának, a kik keresz-
tyén alattvalók. 

Végre képzeljék el az utolsó zárjelenetet. Gondolják el, 
ugyanis, hogy az utolsó felszólításra a közül az 50 millió 
névleges keresztyén közül is visszavonulnak a titkos hitet-
lenek. a csak névleges keresztyének. Mit gondolnak, hány 
igazi hívő maradna? Talán csak egy kis csapat, mely 
csupán ezrekre s nem milliókra menne. S mégis évenként 
nem kevesebb mint 4 millió Bibliát oszt szét ez a Társa-
ság, melynek ügyében most beszélek, s közel 140 millió 
példányt osztottak ki 1804- óta, a Társaság megállapítása 
óta. Igen, körülbelül 140 millió példány s ennek egy óriás 
többsége visszavetve, elvesztve, félretéve, sohasem hasz-
nálva. 

Méltán kérdezheti hát valaki, hogy mily szándékból 
követik el ezt a látható pazarlást? Erre az a feleletem, 
hogy ez a látszólag nagyon is tékozló kiadás Isten univer-
sális methodusa által van igazolva, ez a pazarlás a világ-
egyetem kormányzásának általános törvénye. 

Nem lövel-e a nap naponként millió meg millió 
fénysugarat egy láthatólag üres térségre? S az Isten Élő 
Szava nem végtelen pazarlással tárta-e fel életadó igéit 
a maga követőinek seregei előtt? S mégis csaknem mind 
elhagyták Őt, kivéve egy kis csoportot, a 12 tanítványt, 
s volt idő, mikor ezekhez is oda fordult s azt kérdé 
tőlük a Mester: »Ti is el akartok menni?* 

Barátaim, én fiatal voltam és most már öreg vagyok, 
s ezt az öt könyvet egy egész élet tanulmányává tettem. 
Olvastam s tanulmányoztam valamennyit, de leginkább 
hiszek és bízom ebben a Szentkötetben, mely a mi szent-
séges vallásunk eredetét és örök igazságait foglalja magá-
ban. Most e haldokló század utolsó napjaiban, midőn 

modern írók, neobuddhisták és theosophusok, atheisták és 
nihilisták ránk akarják erőszakolni új szentírásaikat s szer-
telen új eszméiket, minden áron el akarva csábítani a 
»régi ösvényekről*: ez a szent könyv azt látszik kérdezni 
tőlünk: »ti is el akartok menni?* 

Nos hát, barátaim, melyik más könyvhöz forduljunk ? 
Csak ez a könyv mutatja fel a Krisztust, a világ Meg-
váltóját. Csak ebben a könyvben vannak az örök élet 
szavai. Mily más könyvhöz menjenek halandó bűnösök, 
mint ehhez az Élet könyvéhez ? Hadd forduljanak azok, 
a kik bíznak magukban, hogy ők igazak és megvetik a 
bűnösöket, hadd forduljanak azokhoz az úgynevezett szent 
könyvekhez. Jól találnak a brahmanok, mozlimek, budd-
histák és parszok mindazokhoz, kik hálát adnak Istennek, 
hogy erkölcsileg tökéletesek; illenek mindazokhoz, kik az 
üdvösséget keresik, hogy vallásos feladataikat, bőjtöléseiket, 
büntetéseiket s önkínzásaikat teljesítsék; mindazokhoz, 
kik Isten előtt saját igazságosságok rongyaiba burkolva 
akarnak megállani. De halandó bűnösöknek az ilyen köny-
vek rosszabbak a semminél. Azoknak a lelkeknek, a kik 
a bűn bélpoklosságával vannak fertőzve, semmit sem érnek 
az olyan könyvek, melyek nem beszélnek gyógyítani tudó 
orvosról, nem kínálnak gyógyító balzsamot s nem adnak 
gyógyító írt. 

Barátaim, jól tudják Önök, hogy rettenetes határo-
zatlanságban élünk. A nagy mélység kútjait körülöttünk 
mindenütt felásták. Az emberek egymásután letérnek a 
régi biztos alapról, melyben atyáik bíztak, s a kritika és 
hamis philosophia szelei által ide s tova hányatnak. Ilyen 
időkben nagyon jól tudják Önök, csak egy fedél van, egy 
menedék a viharban, egy kikötő a pihenésre. Az, a mely 
a mi szent könyvünkben van kijelentve. S kérdem, ne tisz-
teljünk s ne segítsünk-e egy olyan Társaságot, mely már 
körülbelül 12 millió font sterlinget költött a szent könyv-
nek több mint 320 nyelvben való fordítására? 

Igen, gondoljanak csak a 320 fordításra. Bár lenne 
időm méltatni ezt az egyesületet, mint nagy nyelvészeti 
társaságot. Bár maradhatnék néhány percig munkáinak 
szemlélésénél, hogy magyarázhatnám Önöknek, mint állan-
dósították s óvták meg ama kitűnő tudósok, kiket mint 
fordítókat alkalmazott e Társaság, a műveletlen népnek 
nyelvét az irodalom számára! Mint látták el ABC-vel és 
irott betűkkel, mint alapítottak nyelvtani szabályokat s mint 
vetették meg alapját számtalan népek irodalmának! Szinte 
mondhatnám, Társaságunk új nyelveket teremtett, mint 
Luther tette, midőn a bibliát »hoch Deutsch«-ra for-
dította. 

De időm kifogyott s ezért végeznem kell. Befejezésül 
azt kötöm szívökre Önöknek, hogy teljes erejökkel támo-
gassák ezt a Társaságot, a mely 320 nyelven s sok millió 
példányban a föld legtávolabbi részébe is eljuttatja az 
»örök élet beszédé «-t, s arra törekszik, hogy az üdvös-
ség örvendetes üzenetét minden néppel a saját nyelvén 
közölje. 

Angolból. Mciszák Viola. 
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í. 
Kezünkbe véve e sokat ígérő könyvet, mindenek 

előtt e szóval kell foglalkoznunk: biogenesis. E szó, vagyis 
inkább az ez által kifejezett igazság Drummond müvének 
sarkköve. Még a mü első fejezetének, a bevezetésnek alap-
gondolatát : a continuitas törvényét is csak úgy érthetjük 
meg, ha tisztában vagyunk a biogenesis értelmével és 
fontosságával. 

Biogenesis, ez a címe Drummond műve második 
fejezetének, E fejezetben Dr. arra utal csak, hogy Dr. 
Bastian miként igyekezett a biogenesis tanának ellentétét, 
a spontán vagy aequivoca generatio tanát feleleveníteni 
s bogy Tyndall és Dallinger felfedezvén Bastian kísérle-
teinek hibáit, miként tűnt ki a a biogenesis tanának érvé-
nyessége. Nehogy ez az egyszerű utalás akárkiben is azt 
a véleményt táplálja, bogy a biogenesis tanát nagyon 
könnyen elfogadták a természettudósok, hangsúlyozom, 
hogy valóságos élethalál-harcot folytattak ellene, görcsösen 
ragaszkodtak a spontán generatio elméletéhez s még ma 
sem szívesen vonják ki a biogenesis tanából teljesen a 
következtetéseket. Még a görögök szerint a hüllők is csak 
úgy magoktól (spontán) fejlődtek az élettelen anyagból. 
Később mind apróbb élő lényekről állították, hogy az élet-
telen anyagból minden előző élet nélkül származtak. Még 
a mult században is, sőt e század elején is theologusok 
és természettudósok ritka egyértelműséggel vitatták, hogy 
a legalsóbbrendű lények az élettelen anyagból állanak elő. 
A hatvanas években azután Pasteur véget vetett az elő-
ítéleteknek. Minden irányban végzett kísérleteivel bebizo-
nyította, hogy a legnyomorultabb élősdi, a legalacsonyabb 
fokon álló növényi, vagy állati szervezet csak előző élő 
lényből jöhet létre. Az anyag nem szül életet. Életet csak 
élet szülhet. Hogy még Pasteur kísérletei után is miért 
kacérkodnak egyesek, (teszem: Lange, a materialismus 
történetének írója, Haeckel, a ki nem épen természettudós-
hoz illően azt mondja, hogy akármit mond is a tapasztalat, 
mégis fentartjuk a spontán generatio tanát vagy nálunk 
Margó és Klug) a generatio aequivoca elméletével: annak 
oka világos. Valamikor a földön nem volt élet, ez bizo-
nyos. A biogenesis tana tehát arra utal, hogy az életfolya-
matot egy tökéletes életnek kellett megindítania, a melyik 
nincs a földhöz kötve, de nélküle élet a földön nem áll-
hatott volna elő. S ha egyszer az életfolyamat megindítása 
egy tökéletes élet munkája, akkor az élet fejlődésénél sem 
nyugodott tétlenül az a magasabb tényező. E következte-
tések kivonásától félnek a természettudós urak közül sokan. 
Dacára azonban minden makacsságnak, a biogenesis tana 
ellenállhatlanul haladt előre a győzelem útján s mind hír-
nevesebb emberek hangoztatták, hogy a tapasztalat meg-
győzte őket s akarva nem akarva kénytelenek elfogadni 
ezt a tételt: élet csak élet által jöhet létre, a mi egyér-
telmű a spontán generatio vagy generatio aequivoca taná-
nak a tudományból való száműzetésével s a biogenesis 
tanának diadalával. 

A biogenesis tana így két részre osztotta a termé-
szetet. Az alsó rész az ásványvilág, a szervetlen világ tele 

_szépséggel s ékesítve a chemiai törvények, meg a crystal-
lisatio jelenségei által létrehozott változatosság által, de 
élet nélkül. A felsőbb rész, a szerves világ magában fog-

lalja a növényeket, állatokat s az embert is. Drummond 
is ily alapon áll s kiemeli azt a nagyfontosságú tényt, 
hogy a szervetlen világ holt, annyira holt, hogy a fölötte 
álló világ nélkül meg nem elevenülhet. A szervetlen világ 
és a szerves világ közt ür van, nagy közbevetés van. a 
melyet alulról nem lehet áthidalni. E ténynvel aztán pár-
huzamba hozza azt a másik tényt, a mit eddig csak a 
keresztyénség hirdetett, hogy a keresztyén élet egy maga-
sabb világnak, a szellemi világnak, az Isten országának, 
az Isten Lelkének, kegyelmének adománya. A mint az 
ásvány nem fejlődhetik növénynyé, úgy az ember sem fej-
lődhetik keresztyén emberré. Csak a Krisztus által, csak 
újjáteremtetés, újjászületés által lehet azzá. Itt tehát ismét a 
biogenesis tana érvényesül, a melylyel szemben theologu-
sok és filozofusok nagy egyetértelmüséggel védték a szellem 
spontán generatio tanát. Drummond pedig azt mondja, hogy 
a mit eddig a keresztyénség hirdetett, azt a természet meg-
erősíti. A mint az ásvány saját erején nem juthat be a 
tökéletlen (szerves) élet világába, úgy a természeti ember 
sem juthat be a szellemi világba, az Isten országába, mert 
magasabb világ ez. Igaz, hogy a keresztyén ember életében 
is hatnak a régebbi tényezők, az ó-ember, a természeti 
ember teste és régi élete, mintegy burok veszik körül az 
új embert, a szellemi embert, tehát a keresztyén nem töké-
letes lény, de új élet van és hat benne, ép úgy, mint a 
növénynyé lett éleny, köneny, széneny, légeny életében hat-
nak a régi fizikai és chemiai törvények is, de élet van 
bennök, a mi azelőtt nem volt. A természet s az Isten 
országa tehát egy magasabb egységet alkotnak. A keresz-
tyén élet csoda, de a növény létrejötte is az s egyik 
sem érthetetlen. A biogenesis törvénye egyetemes törvény. 

Megnyerve ezt az alapgondolatot, gyorsabban halad-
hatunk. A bevezetésben Drummond azt fejtegeti, hogy a 
vallás világa nem chaos, mint a hitetlenek állítják, nem 
is olyan, a minek semmi köze nem lenne a természetihez. 
Az ásványoktól fel az Isten országáig ugyanazok a törvé-
nyek uralkodnak. A természeti törvény érvényesül a szel-
lemi világban is. Continuitása nem szakad meg az Isten 
országánál. A biogenesis törvénye szerint növényből lesz a 
növény s nem ásványból. Ép úgy Isten által, a Lélek által 
lesz a pneumatikus ember s nem a psychikus ember eről-
ködése által. Kegyelem által s hit által üdvözülünk, nem 
cselekedetek által. Ha így a biogenesis tana érvényesül a 
természeti világban is, a szellemi világban is, más törvé-
nyeknek is kell érvényesülniük. Lássuk hát e törvényeket. 

A biogenesis tana szerint az Isten országa nem ábránd, 
nem is frázis, hanem egy magasabb világ, a mely a ter-
mészeti emberre nézve szabadító és elevenítő hatást gya-
korol. E hatás a Jézus Krisztus által eszközölt váltságban 
nyilvánul. A ki e váltság újjáalkotó erőit elfogadja, az 
magasabb életre, üdvösségre tesz szert. De mi történik 
azzal, a ki e szabadító erőket elhanyagolja? Elsatnyul, 
így felel Drummond müvének harmadik fejezetében. Az 
elsatnyulás is természeti törvény. Minden növényben, min-
den állatban megvan az elsatnyulásra való hajlam. Az 
emberben is megvan. A növény virágzása, az állat fejlő-
dése csak addig tart, a míg ama vészes hajlamot valami 
ellensúlyozza. Az emberre nézve az ellensúlyozó erő a 
Krisztus által nyújtott nagy szabadítás. Nem kell ezt meg-
vetni, lábbal tiporni, csak elhanyagolni. Nem kell más, csak 
az, hogy a lélek ne foglalkozzék Istennel s az eredmény 
elfajulás, elsatnyulás. kárhozat leszen. 

Ha azonban valaki a Krisztust szivébe fogadta, növe-
kedik. A növekedés (IV. fejezet) is természeti törvény. 
Csak az élő lények növekednek. A nem élők csak külső-
leg nagyobbodhatnak. Az élő lény egész spontán, titokza-
tosan, de folytonosan növekszik a benne lévő életelv szerint. 



A liliom a maga módján, a gyermek is a maga módján. 
A keresztyén léleknek is növekednie kell. Aggságoskodás, 
erőfeszítés 'által nagyobbíthatjuk ugyan erkölcsiségünket. 
De az ilyen erkölcsiség csinált valami. Arra kell tehát 
igyekeznünk, hogy a Krisztus lakozzékszivünkben. Ez üj 
és magasabb életelv biztosítja végnélküli fejlődésünket. 

Az eddigiekből kiviláglott, hogy a természeti ember 
élete voltakép csak a halál és élet küzdelme, akárcsak a 
virágé vagy a madáré, s hogy nincs birtokában a tökéletes 
élet. Másfelől sejteni lehet azt is, hogy a keresztyén léleknek, 
a mint az Isten országába belép, a bűnös világgal szakí-
tania kell. így új problémák állanak elő, a melyeket Drum-
mond az V., VI. és VII. fejezetben old meg. Kimutatja 
először is természettudományi alapon, hogy mi a halál. 
(V. fejezet.) A halál kiszakítás az életet tápláló környezetből. 
A halál tehát teljes vagy részleges halál lehet. Az ásvány 
halott egészen. A növény holt a szellemi életre nézve. A 
madár, mely már sokkal inkább élő, mint a virág, halott 
igen sok dologra nézve, a mivel a természeti ember még 
tarthat fenn összeköttetést, pl. az erkölcsi világra nézve. A 
természeti ember azonban szintén halott az Isten országára 
nézve. Nem szükséges, hogy gyilkos, parázna, vagy Isten-
káromló legyen. Lehet, hogy a világ szerint tisztességes. 
Lehet, hogy vallásos. De ha a Krisztus által nvujott életet 
megveti, halott a magasabb szellemi világra nézve. Ennek 
titkait nem érti. Nem is tud róla. Agnosticus, hitetlen, mint 
Saulus volt, mielőtt Pállá változott. Viszont a keresztyén 
embernek halottá kell válnia az alsóbbrendű világra nézve. 
Meg kell halni a bűnöknek, ez a keresztyén élet problémája. 
Csakhogy a természeti világgal való teljes szakítás nem 
megy végbe oly könnyen. Gyönyörködünk már talán az 
Isten törvényeiben, de a bűn törvénye is hat még. Azért 
meg kell öldökölni bűnös tagjainkat. A mortificatio (VI. fej. 
is természetes folyamat. Ha egy tagot elvágunk az életadó 
központoktól, elsorvad. Arra kell tehát igyekeznünk, hogy 
rossz szokásainkkal, szenvedélyeinkkel és mindennel, a mi 
veszedelemre vihet, megszakítsuk az összeköttetést. A ki 
részegeskedett, az ne igyék szeszes italt. A ki haragos volt, 
gyakorolja magát a szelídségben. Az alsóbbrendű örömökről 
mondjunk le. hogy annál inkább élhessünk az Isten országa 
örömeinek. így lesz a mienk az örök élet. (VII. fej.) Az 
örök életről a természet semmit sem tud. Mert a világ 
mulandó s az ő kívánsága is. De a természettudomány 
megállapította az örök élet feltételeit. És csodálatos, a ter-
mészettudomány itt is megegyezik az evangel ómmal. A 
természettudomány szerint: tökéletes összhang a környe-
zettel, természetesen tökéletes környezettel, ez az örök élet. 
Az evangeliom szerint is az. Az Isten megismerése az örök 
élet. Mi a megismerés? A legnagyobbszerű összeköttetés, 
a melyre ember képes. Mi az Isten megismerése? A töké-
letes környezettel való tökéletes összeköttetés. Mert Isten a 
tökéletes környezet. És az Ő megismerése nem Istenről való 
fogalmak gyártása, hanem a vele való összeköttetés. Része-
sülés abban a tökéletességben, a melyik azt mondta magá-
ról : Én vagyok az élet. Tehát az örök élet nemcsak örökké 
fenmaradás. A filozofusok és materialisták vitája nélkülözi 
a helyes alapot. Igaza van a materialistának: a veszély 
nagy. Az ember saját erején fenn nem maradhat. A töké-
letes élet azonban biztosítja a hívő embernek az örök fen-
maradást is, a teljes életet is. De mi lesz a hitetlenekkel? 
E kérdést azért vetjük fel, hogy igéretünk szerint Drum-
mond fejtegetéseinek egy hiányára rámutathassunk. A felelet 
azonban az ő általa nyújtott alapon nem nehéz. Az Isten, 
a tökéletes élet minden emberre hat, minden embert éltet, 
minden embert fentart örökké. A hitetlen tehát nem sem-
misül meg. Hanem elszakad a földi dolgoktól, a melyek 
kedvéért Istent megvetette. Istent élvezni, szeretni pedig 

elmulasztotta. Sorsa tehát örök fenmaradás távol minden-
től, a mi boldogságot adhat. Lehet-e már ennél iszonyúbb 
elkárhozás ? 

Menjünk azonban tovább. Az örök életről szóló fejte-
getések arra vezettek, hogy a környezet az életnek rend-
kívül fontos tényezője. E gondolatot lejti ki Drummond a 
VIII. fejezetben. Még chemiai processus sem megy végbe 
környezet nélkül. Minden élő lény (Drummond hozzá-
tehette volna: tökéletlen élő lény) környezetre szorul. 
Növény, állat és az ember táplálékát a környezetből veszi. 
A lélek tápláléka és itala Isten. Csak a környezetben erő 
södhetik a lélek. A független morál ép olyan képtelenség, 
mint lenne annak a törekvése, a ki a napsugarat mint 
levegőt el akarná fogni a liliomtól, hogy az annál szaba-
dabban fejlődhessék. Az isteni környezet azonban nem-
csak fentart, hanem alakít is. Ez a legfelsőbb rendű typus 
(VIII. fej.). A typusok szerint lesz egy és ugyanazon 
anyagú protoplasmából növény, állat s ember. Ez alsóbb-
rendű typusok azonban nem alkotnak maradandót. A 
Krisztust kell alakító typusul befogadni. Akkor az emberi 
elme, a magasabb fejlődés e protoplasmája, amaz örök 
és dicsőséges. Typus szerint fejlődik. 

Az isteni ható erő azonban nem semmisíti meg az 
emberi lélek tevékenységét, sőt nagyobbszerű tevékenységre 
indítja. A kiben nincs meg a tevékenység, a ki csak kül-
sőleg keresztyén, a ki csak úgy gépiesen végzi a vallásos 
szokásokat, a ki csak úgy magára aggatja a theologiai 
tételeket, az élősdi. Az élősdiség (IX. és X. fej.) is ter-
mészeti tünemény. Egyike a legrettenetesebb s legbosz-
szantóbb tüneményeknek. Egy-egy növény vagy állat lusta-
ságból, kényelemből, az elfajulásra való hajlamból mene-
déket vagy épen táplálékot keres minden munka végzése 
nélkül. A menedéket és táplálékot tehát rabolja A termé-
szet büntetése azonban iszonyúan sújt le a vakmerőkre. 
Szerveik, a melyeket saját magok kárhoztatnak tétlenségre, 
elsorvadnak vagy egészen el is vesznek. Az élősdiség, a 
más hitén élősködés a szellemi világban is megboszulja 
magát. Az az egyén, az a társaság, a melyiknek nincs 
személyes élő hite, az elpusztul, elsorvad. Mert a kegye-
lem Isten adománya, de a hol a kegyelem igazán hat, ott 
nagyszerű tevékenység indul meg. A hol tehát igazi, ke-
resztyén cselekedetek nincsenek, ott nem az Isten Lelke, 
nem a kegyelem munkál, nem születnek újjá és nem növeked-
nek a lelkek, hanem egy csomó tan és szertartás — meg-
lehet keresztyén tan és szertartás — a régi, folyton pusz-
tuló bűnös szervezetet takarja el, a mely a megújító erőket 
önmagában munkálni nem engedte. 

Az utolsó (XI.) fejezet e szerény címet viseli: osz-
tályozás. De a végítélet gondolatát ébreszti fel bennünk. 
Mintha e fejezetben a biogenesis tanából kifejtett gondo-
latok még egy fenséges összefoglalást nyernének. A bioge-
nesis tana az alsóbb és felsőbb élet keletkezéséről szólott. 
Az osztályozás tana a lényeges jegyek szerint ítéli meg 
a teremtett dolgokat. A természeti dolgok: szervetlenek 
vagy szervesek, élettelenek vagy élők. Az emberek is 
élettelenek vagy élők. Nincs purgatórium. Két üt van előt-
tünk. Egyiken a halál, másikon az élet, egyiken a kárho-
zat, másikon az üdvösség: egyiken a világ, a másikon az 
Isten. És az utolsó gondolat, a végítélet szava: az is 
természeti törvény. A kárhozat útján sokan járnak, a kes-
keny ösvényen kevesen. Mert minél tökéletesebb az élet 
minősébe, annál kisebb az illető életkörbe tartozók mennyi-
sége. Óriási ásványtömegek vannak életre rendelve, de 
csak kevésből lett növény. A Krisztus pedig az ő kicsiny 
seregére tekintve, így szól: Sokan vannak a hivatalosak, 
de kevesen a választottak. 

Szabó Aladár. 



B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói mozgalmak hazánkban. 
II. 

Most két éve a bibliaterjesztő-társaság munkájának 
ismertetése alkalmával mi, e Lap szerkesztője pedig azelőtt 
és azután is több ízben, felhívtuk lelkészeinket, hogy a 
konfirmált gyermekeket lássák el új-testamentumokkal és 
hála legyen az Istennek, gyenge és igénytelen szavunk 
nem veszett el teljesen a pusztában. Visszhangja kelt itt 
is, ott is, s az életbe kilépő ifjú nemzedék a legjobb 
társsal: a bibliával bocsáttatott el nehéz útjára, hogy kí-
sérője, segítője s bátorítója legyen örömben és fájdalom-
ban, boldogságban s szenvedésben egyaránt. S a mit akkor 
mondtunk, hangoztatjuk most is : bibliát a konfirmándusok 
kezébe, hadd lássák, hadd tudják, hogy a mire taníttattak 
az onnan van merítve az életnek nagy könyvéből, a mely 
soha el nem évül, de örökké új és szép marad, mert 
Istennek ereje az minden hívőknek üdvösségére. Mind az 
angol, mind a skót bibliaterjesztő-társaság hajlandó e cél-
ból a legnagyobb árengedményeket tenni s az a néhány 
krajcár, a mibe így egy új-testamentum kerül, megmér-
hetetlenül csekély ahhoz a drága kincshez képest, mit 
általa ifjú nemzedékünknek adhatunk. Sőt az idén még 
pénz sem kellett érte, csak egy levél megírásába került, 
hogy konfirmált gyermekeinket új-testamentumokkal el-
lássuk. Szabó Aladár a »Hajnal« jövedelméből 1000 darab 
új-testamentumot ajánlott fel e célra s ez úton számos 
gyülekezetben látták el a konfirmáltakat emlék-bibliával. 

De nem elég csupán kezébe adni konfirmált ifjaink-
nak az életnek könyvét s nem elég csak elmondatni a 
konfirmációi fogadalmat, de kellene, hogy az a fogadalom 
s az azzal együtt járó keresztyéni kötelességek mindig 
ébren is tartatnának s az életnek könyve valóban életnek 
könyvévé válnék, a melyből meríthetnének szárnyokra 
bocsátott gyermekeink tudományt és bölcseséget az örökké-
valóságra. Erre nézve is megindult már a kezdeményezés 
Nagy-Kikindán s Pakson az ú. n. konfirmáltak egyesüle-
tében, melynek célja, más konfirmált ifjakat hetenként 
összegyűjteni s bibliaolvasással, énekléssel, vallásos taní-
táskkal a hitben s a szeretetben erősíteni. Ez is még csak 
szerény kezdet, de bölcs vezetés mellett messzire kihaló 
s az igaz vallásosságnak és a szeretetben munkás egyházi 
életnek veteményes kertjévé lehet. Adja az Isten, hogy 
azzá legyen! 

A konfirmáltak egyesületté szervezését nagyon meg-
könnyítené az az intézkedés, mely a k.-somogyi egyház-
megyében a végből tétetett, hogy az ismétlő iskolások 
vallásos gondozását mindenütt a lelkészek vegyék át. Ha 
az ismétlő iskolások vallásos oktatását a lelkészek végez-
nék, a kezeik alól évről-évre kikerülő ifjúság mintegy 
magvát képezné akár az úgynevezett konfirmáltak egye-
sületének, akár a több helyen áldásosán működő ifjúsági 
egyesületeknek, melyek körében Budapesten, Magyar-Soó-
hon, Pozsonyban, Nagy-Kálióban, Pakson, Pinkafőn stb. 

immár szép belmissziói tevékenység lolyik, s mely ifjú-
sági egyesületek úgy a külföldi protestánsoknál, mint a 
hazai római egyházban valóságos gyülekezeti "hatalommá 
növekedtek a lelkipásztorok kezében. 

A keresztyéni könyörület munkáit gyakorló női sze-
retet is kezd ébredezni lassanként. Nem említve az egy-
házzal semmi összeköttetésben nem levő s csupán huma-
nitárius irányú nőegyleteket, a budapesti Tabitha-egyesü-
letről, a budai reform, nőegyletről, a hód mező-vásárhelyi 
szeretet-egyletről s a pesti Lorántffy Zsuzsanna-egyletről 
kell itt megemlékeznünk, melyek nemcsak jót akarnak 
gyakorolni a szegényekkel, az elhagyatottakkal, de a jótétei 
mellett elviszik a Krisztusnak örök szerelmét is s a hol 
segítik a testet, felemelni törekesznek a lesújtott s meg-
töredezett lelkeket is a vallás égi vigasztalásával. Nemes 
munka ez, méltó a Krisztus szerelme által áthatott nemes 
lelkekben, kik ezeknek élén állanak! Neveket nem emlí-
tünk, nem is kívánják; de a jó Isten látja s tudja az ő 
dolgaikat s a kétségbeesésből és bűnből felemelt lelkek 
imája áldást kér a kegyelem Istenétől nemes sziveikre! 

Igen fontos, mozzanatnak tartjuk a hazai belmisszió 
terén az úgynev. egyházi értekezleteket is, melyek jelentősége 
különösen két tekintetben figyelemre méltó. Először abból 
a szempontból, hogy ezek a nem rég szervezett egyház-
kerületi és egyházmegyei értekezletek kétségtelen biztosí-
tékai annak, hogy a belmissziói tevékenység a hivatalos 
egyház közreműködésével s annak égise alatt fog folyni, 
tehát se el nem fajulhat, se az egyház ellen nem fordul-
hat, hanem annak lelki erősítésére szolgál. Másodszor azért, 
mert ezeken az értekezleteken bő alkalom nyílik arra, 
hogy a belmissziónak úgy története, elmélete és módjai 
felől, mint az e körül szerzett tényleges tapasztalatokról 
évről-évre állandó eszmecsere és kritika folytatható, a mi 
által biztos mederben lesz tartható a mozgalom és kikerül-
hetők lesznek azok a számos félreértések, melyek e szép 
keresztyén munka körül már most a kezdet-kezdetén is 
felmerültek. Bészünkről ezeknek az egyházi értekezletek-
nek azt a módját és formáját tartjuk a legcélravezetőbb-
nek, melyet a dunamelléki egyházkerület fogadott el. Az 
erdélyi és a tiszántúli keret egy kissé széles és igen 
költséges. 

Ezekben törekedtünk röviden feltüntetni a hazai bei-
misszió általános vonásait. Tudjuk, hogy belmissziói életünk-
képe még igen halvány. A belmisszió nálunk még csak 
csecsemő vagy legfölebb gyermekéveit éli. Még ingatagok, 
bizonytalanok lépései ; még bátorításra, támogatásra van 
szüksége, de már mégis megindult, járni próbál s Isten 
segítségével talán nemsokára önerején is meg tud állani. 
Oh ne hagyjuk magára! A kinek ereje van, jöjjön támo-
gatására ; mert ha megerősödik, vissza fogja fizetni bőven 
a nyert szívességet! Adjuk neki az életnek erejét: az Isten-
nek evangéliumát, mely egyedül képesíthet minden jóra, 
minden szentre. »Ezt a könyvet egyedül-, — mint a biblia-
terjesztő társaság jelentése mondja záró szavaiban — nem 
hitvallást, nem theologiát, sem valami mesterségesen ki-
dolgozott systemát, hanem az Istennek igéjét, minden 



kommentár nélkül, az eredeti forrást, a melyhez a két-
ségbe esett léleknek vissza kell térnie; a melyből új refor-
mációk s életet adó hatások vizei indultak ki; megnyilat-
kozását annak az isteni igazságnak, a mely mindenkor 
megtalálja az utat a szivekhez, a mely megismerteti az 
embert önmagával s kijelenti az Istent, a mely új és 
életet adó fog maradni akkor is. a mikor az ős bálvány-
imádások s az új bölcselkedések rég a semmiségben 
enyésztek el!« 

Hamar István. 

B E L F Ö L D . 

A szolnoki templom fölszentelése. 
A hazai protestantizmus, különösen a kálvinizmus 

újabb időben több oly városban tért foglalt, honnan az 
előző századok viharai kipusztították. Csak Budát, Temes-
várt, Nagy-Becskereket, N.-Kikindát, Esztergomot, Egert, 
Pécset, Balázsfalvát, Szolnokot említjük föl ez örvendetes 
tény igazolására. Az egyházszervezés e jelentős ténye 
részint a folytonos missziói érzék erősödésének, részint 
a közalap anyagi támogatásának köszönhető. A gyülekeze-
tek nagyobb számú szervezése a jelenkori magyar refor-
mátusságnak egyik legdicséretesebb vonása. 

A szolnoki gyülekezet és templom is e legújabbkori 
gyülekezetszervező munka szép gyümölcse. A szolnoki 
ev. ref. egyház mindössze csak 1000 lelket számlál s e 
csekély számot tekintetbe véve, valóban bámulatra méltó 
az egyház tagjainak buzgó kitartása és törekvése, mely-
nek gyümölcseként a mult vasárnap fölavatott templomot 
üdvözölhetjük. Nagy erőmegfeszítés árán rövid tíz esztendő 
alatt 54,000 frt gyűlt egybe adományok útján, az összeg 
azonban túlságosan csekély templom, paplak és hozzá-
tartozó melléképületek építésére, sőt a 16,000 frtnyi köl-
csön segélyével 70,000 frtra kiegészített építési tőkével 
is nehéz volt a programm abbeli követelményének meg-
felelni. hogy a szolnoki templom, melyre magára csak 
44,000 frtot szánhattak, monumentális, modern és a refor-
mátus istentisztelet által megengedett határok között lehe-
tőleg díszes legyen. 

A tervpályázaton Sztéhló Ottó budapesti építész terve 
győzött, a melyen meglátszott, hogy szerzője — a ki évek 
során működött Steindl Imre tanár oldalán, jelenleg pedig 
a műemlékek országos bizottságának építésze — a nehéz 
feladat sikeres megoldására megtermett. 

Az immár készen álló templomépület csakugyan 
megfelel a gyakorlat és eszthetika minden követelményei-
nek, a nélkül, hogy költségei a megengedett összeget túl-
lépnék. Alapelrendezése emlékeztet a fazekastéren épülő 
budai ev. ref. temploméra, a mennyiben szintén szabá-
lyos ötszög alakból indul ki, a melynek egyik oldalán 
van a főbejárat, szemben levő belső sarkán a szószék, 
a templom kellő közepén pedig az úrasztala talált helyet. 
Ügy az utóbbi, valamint a szószék is a templomtér min-
den pontjáról kitűnően látható. Az oldalokhoz egy-egy 
mellékhajó csatlakozik; a főbejáró fölötti karzaton van 
az orgona, két oldalt ugyancsak karzat van a hívők szá-
mára. A főhomlokzat jobb és bal sarkán két karcsú, 
kerekded lépcsőtorony szolgál közlekedő eszközül egyrészt 
a földszint és karzat, másrészt a fütőkamra és a padlás 
között. 

A templom egyszerű, nyerstégla gótikát visszatük-

röztető stílusban épüli, mely a puritán, mindenféle sal-
langot nélkülöző református jellegnek leginkább megfelel. 
A téglával és itt-ott faragott kővel borított felületek egy-
szerűségével, simaságával ellentétben, azok gyakori és 
helyes mértékű váltakozása, ormok, támpillérek, tornyok 
alakjában való alkalmazása kellő élénkséget kölcsönöz a 
kis templomnak, a nélkül, hogy határozott emlékszerű-
ségét veszélyeztetné. Minden egyszerűsége dacára csinos 
és világos a belső templom-űr, melynek különös díszére 
válik a szép szószék. Ugyancsak a pénzalap mérsékelt 
volta vonta maga után azt, hogy a belső tér tégla-bolto-
zat helyett Babitz-féle gipszboltozattal födetett be. Az 
építkezés 16 havi időtartamot vett igénybe. 

A templom ünnepélyes felavatása nagy érdeklődés 
közben május 9-én ment végbe. Szász Károly püspök 
családi gyásza miatt nem ment el. Simon Ferencz alkalmi, 
Ádám Kálmán esperes felavató, CseJcey István szolnoki 
lelkész egyháztörténeti beszédet mondott. A közönség zsúfo-
lásig megtöltötte a templomot és áhítatosan hallgatta a 
beszédeket. A szép ünnepélyt kétszáz terítékű bankett fe-
jezte be, melyen felköszöntötték a királyt, a püspököt és 
főgondnokot s az egyházmegye megjelent elnökségét. Az 
ünnepélyre számos üdvözlő távirat érkezett. A szolnoki 
intelligencia valláskülönbség nélkül részt vett a felavatáson. 

K Ü L F Ö L D . 

Zola a pápáról. 
Zola, a nagyhírű francia regényíró új munkán dol-

gozik, a melynek Róma lesz a címe. Annak idején nem 
sikerült ugyan a pápa szine elé jutni, de azért a római 
egyház feje mégis nagy szerepet játszik Zolának Róma 
című új regényében, melynek első fejezetéből mutatványt 
közöl egyik francia újság. Ez a fejezet nagy vonásokban 
ecseteli XIII. Leo pápa személyiségét, valamint egyház-
politikájának vallási és társadalmi jelentőségét. A fejezet 
azzal kezdődik, hogy a regény hősét, Froment Pierre abbét 
Bómába hívják, a hol a .vatikáni bíróság Az új Bóma 
című munkájáért felelősségre vonja. Ebből a képzelt könyv-
ből Zola, kétségkívül mint a saját egyéni véleményét, a 
következőket közli: 

»Csak a mikor elfoglalta a pápai trónt, ama nehéz-
ségek közepett, melyeket elődje, IX. Pius hátrahagyott, csak 
akkor nyilatkozik meg XIII. Leo pápában természetének 
dualizmusa: egyrészt a dogma tántoríthatlan őre, másrészt 
az okos politikus, a ki el van tökélve, hogy az emberi-
séget a lehetőségig kibékíti. Nyíltan és határozottan szakít 
a modern filizofiávai, s a katholikus intézetekben Aquinoi 
Tamás szellemében visszaállítja a keresztyén filozofiát. 

Minekutána a dogmát ekképen biztosította, az egyen-
súly helyreállításán fáradozik, s valamennyi hatalomnak 
megbízható zálogot ad a békéről. Kibékíti Németországot 
a szentszékkel, barátságot köt Oroszországgal, kielégíti 
Svájcot, keresi Anglia barátságát s a kinai császárhoz a 
hittérítők és a keresztyén alattvalók oltalmáért folyamo-
dik. Nemsokára ezután Franciaországban interveniál, s 
elismeri a köztársaság törvényes voltát. 

Legfőbb törekvése, hogy az összes lelkeket meg-
hódítsa, s hogy Rómát ismét a világ középpontjává s 
urává tegye. Csak egy akarata, egy célja van: helyre* 



állítani az egyház egységét, valamennyi elszakadt feleke-
zetet beleolvasztani, hogy győzhetetlen legyen a közeledő 
társadalmi háborúban. Oroszországban azon fáradozik, 
hogy elismertesse a Vatikán erkölcsi tekintélyét; Angliá-
ban az anglikán egyházzal fegyverszünetet, a keleten 
pedig a sizmatikus egyházzal egyezséget akar kötni. 

Milyen hatalmas is volna Róma, ha a föld vala-
mennyi keresztyéne fölött uralkodnék! És épen ebben 
nyilatkozik meg a leghatározottabban XIII. Leo pápa 
szociális eszméje. Még perugiai püspök korában egy pász-
torlevelet bocsátott ki, melyből humanitárius szocializmus 
derengett ki. Később azonban, a mikor elfoglalja a pápai 
trónt, megváltoztatja véleményét, átokkal sújtja a forra-
dalmárokat, kik elszántságukkal akkoriban Olaszországot 
terrorizálták. Majd ismét mást gondol s belátja, hogy 
halálos veszedelem átengedni a szociálizmust az egyház 
ellenségeinek. Meghallgatja a propaganda országaiban nép-
szerű püspököket, lemond az irkérdésbe való beavatko-
zásról, fölmenti a munka lovagjait az Egyesült Államok-
ban az egyházi átok alól s megtiltja, hogy a keresztyén-
szociális írók merész könyveit az indexre írják. A demok-
rácia felé való emez revolució előfordul a híresebb 
enciklikákban is.« 

Zolának eme legújabb regénye a jövő őszszel fog 
megjelenni s bizonyára egyháztársadalmi szempontból is 
figyelemre méltó munka lesz. B. H. 

R É G I S É G E K . 

A Wittenbergben ordináltak anyakönyve 
1537—1560. 

A »Prot. Szemle* ápr. füzetének külföldi irodalmi 
rovatában jeleztük, hogy legutóbb Lipcsében egy igen 
becses egyháztörténeti okmány látott napvilágot, mely ben-
nünket magyar protestánsokat is igen közelről érdekel. Ért-
jük Buchwald * Wittenberger Ordinirtenbuch von 1537— 
1560< című müvét, melynek magyar és erdélyi vonatko-
zású adataira akarnók fölhívni egyháztörténeti kutatóink 
szives figyelmét. 

Még a Luther-jubileumi évben, 1883-ban adta ki a 
wittenbergi szeminárium jeles professora Rietschel >Luther 
és az ordináció« című ünnepi iratát, a melyben egyszer-
smind a legrégibb fölavatási formulát is közzétette a ritka, 
reforrnációkorbeli kéziratokban gazdag wittenbergi paro-
chiális levéltárból, e művében arra is utalt, hogy abban 
a levéltárban az ordináltaknak 1537•—1560-ig, tehát 
Melanchthon haláláig terjedő jegyzéke is található. Ezt 
publikálja most eredeti szövegében Buchwald, az ismert 
nevű Luthertudós f. i. művében. 

Az eredeti kéziratot a rajta lévő följegyzés szerint 
a megsemmisülés elől »wegen seiner Wichtigkeit auf die 
spátere Nachwelt zu erhalten« Hoffmann K. G. generál-
superintendens mutatta meg, ki azt Wittenbergben 1746-ban 
újból beköttette. Kár, hogy az eredeti kéziratban is az 
1556—1557-ig terjedő időszakasz hiányzik. 

Ruchwald publikációja előszavában említi, hogy a 
wittenbergi reformáció belső történetére vonatkozó adatok 
közzététele tekintetében a kezdeményező lépést Förstemanu 
tette meg »Liber decanorum fakultatis Theologicae Aca-

demiae Vittbergensis* és > Album Academiat Vittbergensis 
ab a. Ghr. MD1I usque ad a MI)LX« című anyakönyvek-
nek közzétételével. Ezeket követte Böstlin hallei tanár és 
Lutheríró négy húsvéti programmja: »Die Baccalaurei und 
Magistri der Wittenberger philos. Facultat 1503 — 1560* 
címmel, a melynek magyar vonatkozású adatait, mihelyt 
azokhoz férhetünk, legközelebb fogjuk bemutatni. E törek-
véseknek méltó befejező koronája Buchwald publikációja 
a wittenbergi ordináltakról. 

A lenyomat mindenben az eredeti kézirat után ké-
szült, az ordináltak nevei számozva és chronólógiailag 
csoportosítva vannak, s az életrajzi adatok marginális 
jegyzetekbe foglaltattak Sajnos, hogy magyar és erdélyi 
vonatkozású részeiben helyenként hibás és hézagos. A 
jegyzékben 1980 ordináltnak neve található, s három utó-
lagosan van pótolva. 

A wittenbergi ordináltaknak ez eredeti jegyzéke fe-
lette becses segédeszköz a reformáció terjedésének tanul-
mányozásához, főleg az ordináció s a lelkészi hivatal tör-
ténetéhez. Ebből nevezetesen értesülünk arról, hogy az 
ordináltak nem mindig tanult emberek, hanem különböző 
hivatásuak voltak, s csak lassanként, 1553 után fejlődött 
ki az az egyházi gyakorlat, hogy csak theologiát tanult 
ifjúk ordináltattak s léphettek be a papi szolgálatba. Az 
ordináltak között ugyanis szerepelnek: »Stadtschreiber, 
Rerggesell, Bawer und Drechsler, des Landvoigts Barbierer, 
Rathmann und Tischer, Bürger und Buchbinder, Richter, 
Bürgermeister, Leynweber, Tuchmacher, Fleischer. Tuch-
scherer, Kaufmann, Georg Bhawen und Hanz Lufften 
Setzer und Drucker, (Luther reform, röpiratainak kiadói), 
Schuster, Maler, Messerschmid, Schuhmacher, Apotheker, 
Zuckermacher, Schneider, Seiler, Kürschner, Seiden-
sticker, Pfarherndiener, egy Marggraff, Rőtger, Bergschreiber, 
Stadtschreiber, Schulschreiber stb.« A legnagyobb szám-
mal természetesen a »Schulmeisterek« és »kántorok» sze-
repelnek. Mennyire át kellett hatniok a reformáció alap-
elveinek az emberek lelkeit s a nép szivét, hogy ilyen 
mindenféle rendű és rangú foglalkozók természetesen foko-
zatosan csökkenő számmal szerepelhettek az ordináltak 
között! Buchwald jegyzéke is bizonyítja, hogy a reformáció 
első félszázada csakugyan egyik klasszikus korszaka a 
keresztyénség történetének. 

Az ordinálók 1540-ig Luther, azontúl legnagyobb 
számmal Bugenhagen. Wittenberg városi papja, a kiket 
aztán a jelzett határidőkig Froeschle és Major követett. 
Az ordináltak nevei terület szerint nemcsak a szász választó 
fejedelemségre szorítkoznak, hanem kiterjednek Ausztriára, 
Morvaországra, Erdélyre, Magyarországra és Dániára, úgy 
hogy Buchwald jegyzéke a wittenbergi ordináltakról helyi 
históriai szempontból is felette értékes és érdekes. A helyi 
és személyi vonatkozásoknak földerítése miatt e jegyzék 
a reformáció történetének alapos ismeretéhez nélkülözhe-
tetlenül szükséges forrás. 

Ezek után mutassuk be egyháztörténetkutatóink 
tájékozásául eredeti szövegében a magyar es erdélyországi 
ordináltaknak Buchwald publikációjában található jegyzékét: 

1540. okt. 24. >per dnm D. Pomeranum: Gregorius 
Jungk vonn Schossburg aus denn Siebenburgenn aus die-
ser Universitet beruffen gen Bisterfeldt zum Priesterambt«; 
s 1541 nov. 16.: »Simon Bogner von Schossburg in den 
Siebenb. beruffen gen Jueterbogk zum PfarambU. 

1542. ápr. 12. »per D. Magistrum S. Froeschle: 
Bartholomeus Bogener von Cronstadt aus Siebenbusrgenn, 
Schulmeister zum Czeben inn Hungerun Beruffen geun 
Epperiess zwo meil vonn Czebenn zum priesterambt*. 

1543.júl. 18. »per Dnum Dr. Pomeranum: »Fabianus 
Beppisser vonn Siebenburgenn, Collaborator zu Corona, 



Doselbsthin beruffen zum priesterambt«; s szept. 19.: Mart. 
*Heins von Siebenb., beruffen gein Cronstadt zum Predig-
ambt*. 

1544. szept. 17. »per Dnum D. Pomeranum: Chris-
tophorus Longolius von Czips, Schulmeister zu Czoerbeg, 
beruffen gein Losbbichun zum Priesterambt;* s okt. 15.: 
»Benedictus Dinges (sic!) Abaclius aus Hungern, Aus die-
ser Universitet beruffenn zum predigambt in Hungernn* ; 
»Joannes Fabri Coloctusis Hungarus, . . . . beruffenn gen 
Syla (sic!) zum Pfarambt*; »Benedictus Babér Locinus 
Hungarus. . . beruffen gein Agrius zum priesterambt»; 

1546. július. 21 »per Dnum Dr. Pomeranum: Johan-
nes Petratzsch vom Mittelberge in Ungarn beruffen 
dahin zum pfarambt«; Mathias Totzschner von der Lech-
nitz aus Siebenburgen, Beruffen gein Noestun zum pries-
terambt* ; 

154-6. máj. 12. »per Dnum Dr. Pomeranum: Blasius 
Botus aus Hungern, beruffen gein Seelen in Hungern gele-
genn bey einem Wasser Wag genent« ; s nov. 3.: »Andres 
Bogdas Aus Hungernn, von Ormankezy, beruffen gein 
fratz (?) zum Pfarambt*; 

1517. jan. 6. »per Dnum Pomeranum: Bartholomeus 
Mdas aus Siebenburgen, aus dieser Universitet beruffen 
gein Cronenstadt zum priesterambt«; febr. 1.: »Nicolaus 
Fuchs von Cronen aus Siebenburgen, doselbsthin beruffen 
zum predigambt*; febr. 9.: »Barth. Weyrach von Cron-
stadt in Siebenb., doselbsthin beruffen zum Priester-
ambt*. 

1548. febr. 22. »per D. Pomeranum: Johannes Som-
mer von Kesemarck, Prediger doselbs, dohin vollent beruf-
fen zum Predigambt*; ápr. 18.: »Casp. Buessendorff aus 
Siebenb., Schulmeyster zu Schesburg, dohin beruffen zum 
Predigambt*; július 25.: »Paulus Hancasius aus Sibenb. 
von Cron, aus dieser Universitet doselbsthin beruffen zum 
priesterambt* ; 

1549. febr. 27. »per D. Pomeranum: Math. Serua-
tianus von der Widenbacb aus Siebenb beruffenn gein 
Corona zum priesterambt doselbst*; »Dominicus Lucius 
vonn Corona, beruffen dohin zum priesterambt*; ápr. 17.: 
»Michael Hornalj ein Hungar, Beráffen gein Czabul zum 
pfarambt*; máj 29.: »Georg. Syculus aus Siebenb., beruf-
fen gein Zeugeritza zum pfarambt«; 

1550. ápr. 2. »per D. Pomer.: Joh. N. von Zackmar 
in Hungern, beruffen gein Baigno (?) inn Hungern zum 
Priesterambt*; nov. 12.: »Magister Lugislanus Casparus 
vonn Scheinitz in Hungern, beruffen gein der Cremnitz in 
Hungern zum pfarambt*; decz. 3: »Franciscus Francisy 
vonn Futhagy aus Hungernn, auff ein zukunftigk predig-
ambt ordinirt« ; 

1551. febr. 11. »per D. Pomer.: Martinus Pleeher 
von Coron in Hungern, beruffen doselbsthin zum predig-
ambt*; aug. 19.: »Jacobus Fischer Siebenb. beruffen gein 
Corona. . . ; Bernh. Scliall vonn Kirchdorff ausm Zipo, 
beruffen dorthin zum predigambt« ; »Vincentius Kalmar 
von Sintay aus Hungern, Beruffen aus dieser Universitet 
gein Magutzsch zum Predigambt«; »Gábriel Pahp von 
Karentzschy inn Hungern, beruffen gein Barona zum 
predigambt«; »Emericus Zenadinus aus Hungern, beruffen 
gein Lischka zum predigambt*; 

1552. márc. 16. »per D. Pomer.: Christophorus 
Schemmert aussn Siebenb. beruffen auf eine gewisse 
zukunfftige Condition*; ápr. 20.: »Geruasius Eszeny aus 
Siebenb. beruffen doselbsthin gein Clausenburgk zum Pfar.« 
június 24.: »Aug. Clein vonn Bamas aus Siebenb. auff 
zukunfftigk Predigamt beruffen*; »Thomas Bentzenn vonn 

Epperiess, aus dieser Univ. beruffen gein Newselh (Neu-
sohl) zum Priesterambt*; »Georg Bepcho von Corona, Aus 
Siebenb., Auff zukuenftigk Predigambt beruffen«; 

1553. ápr. 5. »per D. Pomer.: Wolffg. Paulj von 
Cronstadt aus Siebenbuergen, beruffen doselbsthin gein 
Corona zum Priesterambt«; szept. 13.: »Petrus Guttheter 
aus Siebenb., beruffen doselbsthin gein Corona zum Priester 
ambt* ; »Balthasar Decan Siebenb., beruffen gein Biestritza 
zum Priesterambt.*; okt. 4.: »Math. Heller von Kerpenn 
(Korpona!) aus Hungern. beruffen gein Hermanstadt, eine 
Heubstadt inn Hungern zum Predigambt*; 

1554. márc. 21. »per D. Pom.: Symon Knoll von 
Miedwisch Siebenb., beruffen dohin zum Predigambt* ; 
aug. 8.: »Stanislaus Dyh Siebenb., beruffen dohin gein 
Corona* és »Balthasar Kyraiy Siebenb., dohin beruffen 
zu S. Joergenn Priesterambt*; s július 11.: »Anton Sarcto-
reger von Siebenb., aus dieser Universitet beruffen do-
selbsthin zum zukuenfft. Predigambt*; 

1555. márc. 13. »per 1). Pomer.: Thomas Iiomber-
man von Meschaw aus Siebenb., dohin beruffen . . .* és 
»Christoph. Urdescher vonn Beinstorff aus Siebenb., be-
ruffen doselbsthin . . .« végül »Christ. Klump von Corona 
aus Siebenb., beruffen doselbsthin zum Priesterambt*; 
máj. 1.: »Jac. Fabritius von Mussneu aus Siebenb.. be-
ruffen gein Byrthelnn zum Predigambt*; június 26.: 
»Damianus Graff, Czipser, Schulmeyster zu Michelstorff, 
beruffen gein Nerer zum Pfarambt*; »Greg. Meltzer, 
Czipser, Schulmeyster zu Kirchdorff, dohin beruffen zum 
Predigambt«; aug. 28.: »Franc. Schlesier, Siebenb, be-
ruffen in Siebenb. zum kuenfftigkenn Predigambt«; okt. 9.: 
»Erasmus Greffe, Aurifaber vonn Hermanstadt in Siebenb., 
dohin beruffen zum diaconat* és »Valent. Schenck. Siebenb., 
beruffen zum kunfft. Predigamt« ; 

1556. márc. 4. »per D. Georg. Maiorem: Joach. 
Hahn von Hetzeln aus Siebenb., beruffen dohin . . .« és 
»Franc. Valent. ATogiensis aus Siebenb., beruffen gein 
Muschna zum Priesterambt* ; 

1557. okt. 20. »per D. Maiorem: Magnus Gonradus 
aus Hungern von Epperiess, beruffen ins Lanndt zu 
Merherrn zum Predigambt*; 

1558. jún. 12-én (itt kezdődnek az ordináltak saját-
kezű följegyzései) »per Dnum Maiorem: Stepb. Tamariscus 
Nouisaliensis ex Hung., vocirt gen Barfphai XXlIfj nouem-
bris* ; s : »Emericus Boxer, vocirt gein Dorlstorff in Syps 
gelegen die 14. sept. 1558;« 

1559. június 4.: »Ciriacus Obsopasus saxo, vocirt 
gen Kvrchdorff dominica 2 trinitatis 1559« ; július 20.: 
»Nicolaus Literati Sehesburgensis Transsiluanns, vocirt in 
transsiluaniam den 20 Julij*; s végül 1569. április 9.: 
»Andreas Tordensis ungarus vocirt in pátriám Tordam*. 

E névvel végződik az ordináltak wittenbergi jegyzé-
kének magyar- és erdélyországi része. Ez adatok is iga-
zolják, mily élénk volt a reformáció századában az érint-
kezés a hazai protestantizmus és Wittenberg között. Mint 
értesülünk, a Wittenbergben ordináltak anyakönyvének 
publikálását Buchwald folytatni fogja, a mi annyival is 
becsesebb lesz a hazai és külföldi egyháztörténetkutatókra 
nézve, mivel 1560 óta minden egyes ordinandus saját-
kezűleg írta be rövid curriculum vitaejét. Ennyiben a 
wittenbergi ordináltak anyakönyvének ránk magyar protes-
tánsokra nézve is fontos egyháztörténeti becse és jelentő-
sége van. Ismételten fölhívom a fentebbi adatokra egy-
háztörténetiróink szives figyelmét. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



I R O D A L O M . 

** Alkalmi imádságok és beszédek, nemzeti újjá-
születésünk emléknapjára, márc. 15-re írta Fülöp József 
körmendi lelkész, ára 20 kr. Egy imádság, négy alkalmi 
beszéd és egy óda van a kis füzetkében, mely alkalmi-
sága mellett szerzőjének meleg kedélye, hazafias érzése és 
értelmes vallásossága által figyelmet és érdeklődést tud 
kelteni az olvasóiban. Érdemes a terjesztésre, mert egyébb 
jó tulajdonságai mellett csinosan is van írva. 

** Pál apostol levelei című bibliamagyarázati mun-
kából, melyet dr. Masznyik Endre pozsonyi evang. theol. 
akadémiai tanár ír és ad ki, a 3-ik füzet a Galáciabeliek-
hez írott levelet fordítja és magyarázza a már több ízben 
méltatott modorban. E füzet a levél »polemiko-dogmatikus 
részét* (III. I—IV. 7. v.). továbbá a »parenetiko-ethikus 
részt« (IV. 8—VI. 10) tartalmazza, úgy hogy csak épen 
a befejező versek (VI. 11—18) tárgyalása van még hátra 
a Galáciai levélből. A következő füzet, melyben a Korin-
thusiakhoz írott első levél lesz tárgyalva, július hónapban 
jelenik meg. A szerző-kiadó kéri a megrendelőket, hogy az 
előfizetés árát (füzetenként 60 kr.) hozzá pontosan bekül-
deni szíveskedjenek. 

** Isten és haza. egyházi beszéd elő- és utó-imával, 
írta Halom Vincze s. lelkész. Meleg szívre, értelmes fejre, 
hitbuzgó lélekre valló, szépen írott prédikáció. Kapható 
szerzőnél Nagy-Kőrösön, példányonként 20 krért, 10 pél-
dányával 1 forintért. Ugyancsak nála még megrendelhető 
»Cserki Mihály története* című népies vallásos költemény 
példányonként 10 krért, 10 példányonként 50 krért. 

** »A magyar nemzet története* című tíz köte-
tes nagy munkának (millenniumi kiadás) 26. és 27. füzete 
most került könyvpiacra az Athenaeum kiadásában. Ezek-
ben a füzetekben Marczali Henrik folytatja Szent László 
királyságának történetét, külön fejezetben ismertetvén 
László király törvényhozását, Horvátország meghódítását, 
a székelység történetét és a kunok betelepítését és meg-
kezdődik Kálmán és Álmos korának, valamint a keresztes 
hadjárat történetének ismertetése. A 26-ik füzethez a hír-
neves Gutkeled-biblia egy lapjának hasonmása, melynek 
inicialéja Mózes prófétát ábrázolja, midőn a Sinai hegyen 
az Úrtól átveszi a tíz parancsolatot. A kép alsó részén 
Izrael fiai láthatók, arcukon a várakozás és csudálat ki-
fejezésével. Az iniciálé rendkívüli finom megrajzolása, külö-
nösen pedig élénk színvegyülete egyaránt becsessé teszi 
ezt az ősrégi irodalmi műemléket. Ugyancsak ennek a 
füzetnek másik műmelléklete a Tihanyi altemplom belse-
jét mutatja be I. Endre síremlékével Dörre Tivadar eredeti 
rajza után. A 27-ik füzethez két ősrégi magyar kódex 
hasonmása van csatolva. Az egyik *Kézai Simon króni-
kájának első lapja* szövegolvasással és szövegfordítással; 
a másik pedig a legrégibb magyar nyelvemlékünk, »A 
halotti beszéd és könyörgés*, színes hasonmása betű sze-
rinti olvasással, akkori és mostani kiejtés szerinti szöveg-
gel kiegészítve. Ezekben a füzetekben is reprodukálva van-
nak a bécsi képes krónikának, a Thuróczy-féle krónikának 
erre a korra vonatkozó képei és Szent-László I. törvény-
könyvének hasonmása a bécsi udvari könyvtár XV. század-
beli kódexéből. Igen érdekes az a két kis kép is, mely 

Herrad lausbergi apátnő »Lustgarten*-je után a XI. és 
XII. századbeli zsidókat és izmaelitákat ábrázolja, valamint, 
a horvát nemzeti dinastia korabeli oklevéltöredékeknek 
hasonmása a zágrábi országos levéltárban őrzött eredetiek 
után. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 fü-
zet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Az elő-
fizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
(szerk. Beöthy Zsolt) ismét egy vaskos füzet jelent meg, a 
33-ik, az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal. Ebben 
Rákosi Jenő befejezi a 40-es évek drámairodalmáról az 
előbbi füzetben kezdett cikkét, itt Hugó Károlyról, Ober-
nyikról és Kúthvról szólván részletesebben. A 2-ik cikk-
ben JBaráth Ferencz, a jeles aesthetikus, Kossuth Lajos 
mint szónok és író cím alatt ír gyönyörűen; bevezetésül 
áttekinti a magyar politikai szónoklat történetét, aztán 
Kossuthtal kapcsolatban egész korképet rajzol, elkíséri 
hősét a száműzetésbe is, vázolja amerikai diadalútját., 
londoni és olaszországi működését stb. Baráth tanulmánya 
mindenesetre a legjobbak közé tartozik, a mit Kossuthról 
valaha írtak mind tartalmassága, mind felfogása, mind 
stylusa tekintetében. A 3-ik cikkben Vadnai Károly. A 
forradalom költészetéről ír, de itt a cikknek csak első 
fele van, melyben a forradalom irodalmi hatásáról, a 
közkeletű katonadalokról s általában a forradalmi lyrai 
költészetről szól. A füzet ezúttal is gazdagon van illuszt-
rálva: arcképek vannak Hugó K., Kossuthról (3) és 
^árosyról, továbbá Kossuth szülő- és turini, lakóháza, egy-
egy allegorikus kép Kossuthról és 1848. március 15-ről 
(egykorú rajzok után), Az 1848-iki országgyűlés megnyi-
tása, Sárosy Aranytrombitájának első lapja; külön mellék-
letekül pedig Petőfi és nejének arcképe s a Nemzeti dal, 
a szabadsajtó első terméke. A díszes vállalat a legköze-
lebbi két-három füzetben már be lesz fejezve, azért újólag 
felhívjuk rá a nagyközönség figyelmét. Egy-egy füzet ára 
40 krajcár. 

** Tanulmányok az anyakönyvi ügy terén. 
Németországi útjában szerzett tapasztalatai alapján közzé-
teszi Sztehlo Kornél. Budapest, 1895. Hornyánszky Viktor 
nyomása, ára 40 kr. — Sztehló az igazságügyi miniszter 
által Németországba tanulmányi útra küldetett ki, hogy 
ott a polgári anyakönyvvezetést és a házasságok kihirde-
tése, megkötése, továbbá a felmentések körüli eljárást, 
valamint az anyakönyvvel kapcsolatos bírósági eljárást 
tanulmányozza. Erről ad számot a 40 lapra terjedő aktualis 
tárgyú füzetke, mely Berlin, Potsdam s néhány szomszé-
dos falu, továbbá Cassel s a szomszéd községek, végül 
Lipcse anyakönyvi viszonyait ismerteti. Észleletei közben 
arra az eredményre jut a szerző, hogy az állami anya-
könyveknek modern alapokon való olyan szervezése, hogy 
az állami, a jogrend és közigazgatás minden igényeinek 
megfeleljen, nem csekély dolog. Sokkal nehezebb azt jól 
megcsinálni, mint pl. a telekkönyvet vagy a katasztert. 
Eleinte sok lesz a zavar és a fennakadás, de e miatt nem 
szabad az intézmény felett pálcát törni. — A tanulságos 
füzet kapható Hornyánszky V. kiadónál. 

** Tanulók Lapja című lapról, melyet a közép-
iskolai tanuló ifjúság számára dr. Uupp Kornél budapesti 
ref. főgimnáziumi tanár szerkeszt, több izben tettünk emlí-
tést. Jelentettük róla az év elején, hogy heti lappá alakult 
át, terjedelmét megnagyobbította s számos képpel illusz-
trálva csinos kiállításban jelenik meg. Előttünk fekszik e 
jóravaló ifjúsági lapnak most már csaknem egy félévi 
folyama, melyben egész halmaza van az oktató és mulat-
tató olvasmányoknak. Minden számban először képpel 
illusztrált rövid életrajza van közölve közéletünk valamely 
élő jelesének, eddig a Gyulai Pál, Eötvös Loránd, Wlassics 



Gyula, Beöthy Zsolt, Zsilinszky M., Szinnyei József, Jakab 
Ödön, Zichy Jenő és Mihály, Somló Sándor, Hegedűs István 
stb. képe és életrajza jelent meg. Azután »Irodalmunk 
jelesei* cím alatt az irodalomtörténet kiválóbb alakjainak 
arcképe és életrajza van ismertetve; eddig Gzuczor, Garay, 
Bajza, Kisfaludy S., Kis János, Döbrentey, Gyöngyösi, Szig-
ligeti, Szalay L., Zrinyi M., Buday E., Dugonics A. stb. Van 
továbbá minden számban költemény, elbeszélés, rajz, is-
meretterjesztő cikk a tudomány kölönböző ágaiból, számos 
irodalomtörténeti tanulmány stb. E főrovatok mellett van 
irodalmi, vegyes, fejtörő stb. rovatja, továbbá állandó tudó-
sításokat közöl az önképzőkörök működéséről, s az iskolai 

. élet eseményeiről. A cikkek nagyobb részt az érettebb 
ifjúság szükségeihez vannak mérve. Megválasztásukban és 
irályukban paedagogiai tapintat nyilatkozik s a hazafias 
érzés fejlesztésére gond van fordítva. A lap kiállítása csinos. 
Az arcképeken kívül számos történeti kép és másnemű 
illusztráció, továbbá havonként egy-egy színes kép teszi 
tetszetőssé a változatos tartalmú lapot. A lap kiadója a 
»Kosmos* intézet Budapesten; előfizetési ára egész évre 
4 frt, félévre 2 frt, a mi a terjedelemhez és kiállításhoz 
képest valóban csekélynek mondható. Tanárok, szülők és 
nevelők figyelmébe melegen ajánljuk. 

E G Y H Á Z . 
A balassa-gyarmati ágostai evang. egyház 

közönsége Laszkáry Gyula kerületi felügyelő és Simonides 
Pál espereshelyettes elnöklete alatt vasárnap tartott gyüle-
kezetén Baltik Frigyes püspököt egyhangúlag és közlel-
kesedéssel lelkészévé választotta meg. A megválasztást a 
felügyelő azonnal táviratilag közölte a püspökkel Liptó-
Szent-Miklósra s minthogy a püspök már előzőleg kije-
lentette, hogy egyhangú választás esetén a feléje irányult 
bizalomnak készséggel enged, nagy az öröm Balassa-
Gvarmaton és az egész megyében megválasztása fölött. 

A Baldácsy-alapítvány közgyűlése f. hó 5-én 
tartatott meg a három protestáns egyház képviselőinek, 
püspökeinek és főgondnokainak jelenlétében. A gyűlésen 
báró Prónay Dezső elnökölt, mivel gróf Tisza Lajos igaz-
gatósági elnök betegsége miatt nem jelenhetett meg. A 
gyűlés tudomásul vette az igazgatóság részletes előter-
jesztését az alap jelenlegi állásáról és elfogadta az igaz-
gatóság által beterjesztett költségvetést. A jelentés egyik 
legfontosabb része az, hogy az alapítvány tartozása az 
általános biztosító társaságnál a mult évben egészen le-
fizettetett ; a tulajdonos egyházkerületek a folyó évre egyen-
ként 2500—2500 frt járadékot kapnak; a fegyverneki és 
tisza-roff-gyendai birtokok a jövő évben újból haszon-
bérbe adatnak ; az egyházkerületek a jövő évi költségvetés 
szerint a rendes évjáradékon fölül még 500—500 forint 
rendkívüli jutalékban részesülnek. 

Egyházi aranykönyv. Szigyártó Sámuel kir. taná-
csos végrendeletileg következő egyházi célokra tett hagyo-
mányokat. A losonci ev. ref. egyháznak hagyott 20,000 
forintot, két házat és egy kisebb földbirtokot; a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaságnak 400 frtot; a pápai ev. 
ref. felső leányiskolának 500 frtot; a budai ev. ref. temp-
lomnak 600 frtot. Jótékony adományai meghaladják az 

50.000 frtot. — A nemes tett önmagában hordja dicsé-
retét. Örvendetes dolog, hogy prot. egyházaink tehetősebb 
tagjai, látván anyaszentegyházunk erős szorongattatásait, 
mind több és több helyen sietnek anyagi segítségére! 

Az eperjesi evangelikus theologiai tanári kar 
május 15., május 29. és június 6-án a kollégium nagy-
termében vallás-erkölcsi felolvasásokat rendezett. Első 
alkalommal Mayer Endre theol. dékán egyházunk hely-
zetéről s jövő feladatairól, második alkalommal Hörk 
József kollégiumi igazgató olvasott fel »Egy lap a kollé-
gium történetéből* cím alatt, június 6-án pedig Gsengey 
Gusztáv theol. tanár »A protestantizmus jelentőségéről* 
tartott felolvasást. Az összejöveteleken első ízben a tanító-
képző intézet énekkara, május 29-én a leányiskola ének-
kara, június 6-án a vegyes női és férfi énekkar működött 
közre, mindenik nagy hatást keltve szép énekeivel. A 
közönség nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadta a tanul-
ságos felolvasásokat és a szép énekeket. — Üdvözöljük 
az eperjesi theologiai kart az egyháztársadalmi tevékeny-
ség mezején, melynek munkásai Istennek hála nap-nap 
után szaporodnak hazánkban is! 

A protestáns országos árvaegyesület igazgató-
választmánya június 5-én Wagner Géza alelnök vezetése 
alatt ülést tartott, melyben az egyesület egyik telkének 
beépítése és az árvák felvétele voltak a főtárgyak. A 
Hunyady-téri egyesületi telek udvari részére építendő ház 
terve beható vizsgálat után elfogadtatott, az építésre szük-
séges 32 ezer frt megszavaztatott s megválasztatott az 
építést vezető albizottság (az elnökség, a titkár, a ház-
gondnok, továbbá Kéler A. és Beliczay B.). Az árvák fel-
vétele ügyében elfogadtatott a felvételi bizottság (Szilassy 
Aladár elnöklete alatt Csengey Gy., Horváth Sándor, Szon-
tágh Félix, Szőts Farkas. Wagner Géza) következő jelen-
tése. Továbbképzés végett az árvaházban maradtak: Cseh 
Irén és Weisz Kornélia jelesen tanuló leánynövendékek; 
ellenben kilép nyolc leány és nyolc fiú növendék, mint a 
kik a 16, illetve 14 évet betöltötték. Az így megüresedett 
16 helyre folyamodott 58 árva közül bennlakásra felvé-
tetett 16, kiknek névsorát jövőre közöljük. 

• I S K O L A . 

A dunamelléki ref. főgimnáziumokban az érett-
ségi szóbeli vizsgálatok a jövő héten tartatnak. Budapesten 
a vizsgálat elnöke Farkas József theologiai tanár, a kor-
mány képviselője dr. Hegedűs István egyetemi tanár; 
Halason elnök Baksay Sándor solti esperes, kormány-
képviselő György Endre; Kecskeméten elnök Petri Elek 
theologiai tanár, kormányképviselő dr. Hegedűs István 
egyetemi tanár; Nagy-Körösön elnök Ádám Kálmán kecs-
keméti esperes, kormányképviselő György Endre. 

Tanáregyesületek közgyűlése. A reformátusok 
tiszántúli tanáregyesülete országos református tanáregye-
sület szervezése céljából jűlius elején Debrecenben gyűlést 
tart. Kívánatos volna, hogy református tanférfiaink minél 
melegebben felkarolják azt a fontos ügyet. — Az országos 
középiskolai tanáregyesület szintén július elején, még pedig 



Kassán tartja ez évi közgylését, a melyre előreláthatólag 
sokan fognak összejönni az egyesület tagjai. A kassai 
közönség nagy előkészületeket tesz a tanárság fogadására 
s e célra rendező bizottságot alakított, a melynek élén 
Péchy Zsigmond főispán áll. A kassaiak vendégeiknek 
tekintik a tanárokat s az ellátásukról is gondoskodni fog-
nak, Kirándulások is lesznek a gyűlés alkalmából, a melyek 
programmját Fábián alispán elnöklése alatt szintén bizott-
ság állítja össze. A gyűlés tagjait Benedek Ferencz jászéi 
prépost is meghívta. 

A hódmezővásárhelyi egyházi tanítók fizetését 
a ref. egyháztanács a jövő évtől kezdve 500 frtban álla-
pította meg; ezenkívül a tanítók szabad lakást és fűtést 
is kapnak, valamint az 1893. évi országos törvény által 
megszabott ötven frt ötödéves korpótlékot is élvezni fog-
ják az 1898-ik éven kezdve. Jól teszik elöljáróságaink, 
ha egyházi tisztviselőik anyagi helyzetét javítgatják, mert 
bizony-bizonv mind a tanítói, mind a lelkészi pályán 
folytonosan csökken a jelenkezőknek nemcsak száma, de 
a minősége is. 

A nagyszebeni állami főgimnázium építése 
ügyében az állam negyvenhárom esztendő óta »tárgyal« 
a nagyszebeni magisztrátussal. A szász atyafiak ezt az 
ügyet mindig meg tudták akasztani valamivel, de legfő-
képen a telekvásárlással. Wlassics Gyula közoktatásügyi 
miniszter végre megelégelte elődei számos kudarcát, s 
miután belátta, hogy az iskola telkéhez szükséges három 
házat közönséges egyezség útján meg nem szerezheti, 
elhatározta, hogy egyszerűen kisajátítja. A kincstári jog-
ügyek igazgatósága már megkapta az utasítást, hogy a 
kérdéses három házat a jövő évi április l-ig okvetlen a 
kincstárra kebeleztesse át. A nagyszebeni magyarság nagy 
örömmel veszi a miniszter erélyes föllépését. 

Tanulmányút. A nagy-enyedi Bethlen fötanoda 
edzett ifjúsága e hó 3-án részt vett a nagyváradi torna-
versenyen és ott elnyerte a legelső díjat: a nagyváradi 
tornakör ezüst koszorúját. Ekkor a diadalmas tornászok, 
számszerint 40-en, kilenc tanárukkal együtt és azoknak 
élén Váró Ferenc igazgatóval, fölkerekedtek, hogy egy 
tanulmányutat tegyenek a nagy magyar Alföldön Merre 
mentek, mindenütt nagy ovációkkal és szives látással fo-
gadták őket. Karcagon szállottak le a vonatról, a hol a 
város, a tanári kar várta s karolta szeretett vendégeiül. 
Ott megtekintve a nagy Kunság főhelyének, e derék kál-
vinista városnak látnivalóit. Madarasra vonult gyalog az 
ifjúság csapata, melyet a tanárok kocsikon követtek. Ma-
daras hamisítatlan kálvinista vendégszeretettel ölelte magá-
hoz az erdélyi testvéreket és szinte a Jókai Kárpáthy 
Jánosának pünkösdjére emlékeztető nagy népmulatságot 
rendezett tiszteletökre, melyen hevenyében az enyedi ifjak 
is bemutatták testi ügyességüket. Madarasról kocsikon a 
végtelen Hortobágyra rándultak és hegyhez szokott szemei-
ket bámulva legeltették a sík rónaságon s annak neve-
zetességein, méneseken, gulyákon. Ott várták már őket 
Debrecen város- és kollégiumának küldöttei s megven-
dégelték amúgy magyarosan. A Hortobágyról bementek 
Debrecenbe s másfél napig voltak a város és a kollégium 
vendégei, mely idő alatt minden látni és tudni valót föl-
kerestek és jún. 8-án éjjel sok szép emlékkel tértek vissza 
a kies Erdélybe. 

A millenniumi középiskolai értesítők szerkesz-
tése tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi 
26211. sz. a. következő átiratot intézte az egyházi főható-

ságokhoz. Kívánatosnak tartom, hogy azon középiskolai 
értesítők, melyekben hivatali elődömnek 1893. évi július 
21-én 31805. sz. a. kelt intézvénye értelmében a millen-
nium alkalmából az intézetek története közöltetni fog, 
egyébb tekintetben is lehetőleg tartalmasak legyenek s az 
illető középiskola jelenlegi állapotát a rendelkezésre álló 
adatokhoz képest minden irányban röviden foglalják egybe. 
Az évi értesítő rendes kimutatásain kívül ily kimutatások 
lehetnek még a következők: 1. Az intézet vagyoni állapota 
(alapítványok), jövedelme (tandíjnagysága), kiadásai (tanári 
fizetés). 2. A gyűjtemények (szertárak, könyvtárak) állagá-
nak rövid kimutatása, azonfelül a legutolsó évi gyarapodás 
kimutatása. 3. Kimutatás az internatusról, alumneumról, 
convictusról, segélyző egyesületről, ösztöndíjakról, önképző-
körökről stb. 4. Kívánatos, hogy az intézet közzétegye az 
értesítőben az épületre vonatkozó főbb adatokat is, neve-
zetesen az egyes helyiségek adatait rendeltetésük és terület-
méreteik szerint (ide értve a tornacsarnokot, a tornatért, 
játszótért, udvart az internátus helyiségeit.) Megjegyzem, 
hogy ezen kimutatások és egybeállítások megszerkesztésé-
ben nem kívánom az intézeteket részletes utasításokkal 
megkötni, hanem az igazgatókra bizom, hogy a jelen ren-
deletemben kifejezett óhajaimat legjobb belátások s lehe-
tőség szerint a helyi viszonyokhoz képest igyekezzenek 
megvalósítani, mely munkájoknál az országgyűlés elé ter-
jesztendő miniszteri jelentéshez egybeállítandó statisztikai 
adatok is jól felhasználhatók. Általában súlyt helyezek 
arra, hogy a középiskolák millenniumi értesítői a jövő 
kor szemlélője és kutatója előtt a lehető teljességben tün-
tessék fel azt. hogy középiskoláink nemzetünk ezer éves 
fennállásának idejében szellemi és anyagi tekintetben mily 
állapotban voltak. 

Amerika a debreceni egyetemért. Kiss Áron 
püspök az Amerikában élő magyar ref. hívekhez egy meleg-
hangú pásztorlevelet intézett, a melyben felszólította őket, 
hogy adakozzanak a debreceni egyetemre. A levél lelkes 
visszhangra talált. A clevelandi ev ref. egyház és ügvbuzgó 
ifjú lelkésze IJarsányi Sándor azonnal 100— 100 forintot 
adakoztak s azonkívül az egyház elhatározta, hogy az 
egész Egyesült-Államokra kiterjedő propagandát indít a 
debreceni egyetem érdekében. Itt említjük meg, hogyha 
nem nagy összegekben is, de 50—100 írtjával a hazából 
is még mindig folynak az adományok az egyetemre. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Deák Lajos marostordamegyei 

tanfelügyelőt, erdélyi egyházkerületünk, marosi egyház-
megyénk es marosvásárhelyi gyülekezetünk egyik tevékeny 
tagját király ő felsége királyi tanacsosi címmel tüntette 
ki. A megérdemlett kitüntetéshez melegen gratulálunk. — 
A budapesti egyetem jövő évi rektorává dr. Lengyel Béla 
vegytani tanár és a lí-ik vegytani intézet igazgatója válasz-
tatott. — Az iglói ev. főgimnázium igazgatójavá három 
évre újból Fischer Miklós tanart választoltak. — Az abosi 
ev. gyülekezet lelkészévé Zenián János esperességi főjegyző 
választatott meg. — A rimaszombati református egyház 
közönsége mult vasarnap szavazattöbbséggel Czinke István 
erdőbényei lelkészt, Lapunk jeles munkatársat választotta 
lelkipásztorává. Melegen gratulálunk a derék pásztor és író 
megerdemelt előléptetéséhez! 



* Protestáns Sajtó cím alatt Péntek Ferenc buda-
pesti vallástanár és ismert hírlapíró, protestáns sajtó irodát 
nyitott Budapesten, Kálvintér 7. sz. alatt. A korszerű vál-
lalatnak az a célja, hogy az egyházi és iskolai élet köré-
ből gyors és megbízható hírekkel lássa el a napi lapokat. 
A naponként megjelenő protestáns kőnyomatost melegen 
ajánljuk egyházi és iskolai köreink szellemi támogatá-
sába. Prospektusát jövő alkalommal egész terjedelmében 
közöljük. 

* Pályázat millenniumi ódára. Az eperjesi Szé-
thenyi-kör, az országos ezredéves ünnepély alkalmából 
ihegirandó Ódára pályázatot hirdet, melyben nemzetünk-
nek e hazában ezeréves fennállása dicsőítendő. Az ódá-
nak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kör által ren-
dezendő ünnepélyen elszavaltassék. Pályadíj: egyszáz (100) 
korona. A pályaművek, a nevet rejtő jeligés levélkékkel 
együtt, 1896. január l-ig a kör elnökségéhez Eperjesre 
küldendők. A kör igazgató-választmányának 1895. május 
21-én tartott üléséből. Szmrecsányi Jenő főispán, elnök; 
dr. Horváth Ödön. jogakadémiai dékán, titkár. 

* Üdülők figyelmébe. Oly ifjak, kik üdülni és a 
németben haladni akarnak, Szepes-Bélán Allzonyi Adolf 
tanítónál elhelyezhetők: teljes ellátásért hónaponként 26 fo-
rintot fizetnek. 

* Kérelem. Temetés című művemet, folyó évi máj. 
1-ső napjára, az igen tisztelt aláíróknak megküldöttem; 
azonban a mű árából még tetemes összeg nem folyt be. 
Teljes tisztelettel kérem ennélfogva a hátralékosokat, mi-
szerint folyó évi június 20-ik napjáig, az egy frt összeget, 
már csak a nemes cél iránt való tekintetből is, szíves-
kedjenek hozzám juttatni, miután azon napon, a szám-
adást feltétlenül le akarom zárni. Kisújszállás, 1895. jún. 4. 
Gulyás Lajos ev. ref. lelkész. 

Sajtóhiba kiigazítása. Lapunk 22-ik számában Dávid F. 
pecséte című cikkben a 342. lap 2-ik hasábján alulról a 10-ik sor-
ban így kell lenni: jS'(igillum) V(nitariorum) M. in T., a szedő' 
pedig F(ngaricorum)-ot szedett. 

GYÁSZ ROVAT. 

f Szász Gyula pécsi kataszteri főnök június 5-én 
régebben elhunyt neje sírjánál Pécsett főbe lőtte magát. 
Öt gyermeke és nagy kiterjedésű család gyászolja tragikus 
halálát. Szász Károly dunamelléki és Szász Domokos erdélyi 
püspök testvéröket vesztették a szomorú véget ért férfiú-
ban. Családi bajok, anyai gondok, hivatali áskálódások 
elkeserítő hatásai vitték-e ily végzetes lépésre a jobb sorsra 
érdemes embert? nem tudjuk, nem kutatjuk. Istené az 
ítélet, emberé csak a köny; a bánat könyűje az elhunyt 
fölött, a részvét könyje a mélyen sújtott illustris család 
iránt. Temetése nagy részvéttel ment végbe. A testvérek 
közül Károly, Róbert és Domokos állták körül az elhunyt 
koporsóját. 

f Gyárfás Domokos, a székelyudvarhelyi ev. ref. 
kollégium volt főgondnoka, egyházi és iskolai ügyeinknek 
több mint félszázadon át érdemes bajnoka Segesvárott 
81 éves korában f. hó 6-án elhunyt. Haláláról a székely-
udvarhelyi kollégium is adott ki gyászjelentést. Hült tete-
meit nagy részvéttel temették el Székely-Kereszturon. 

f Dienes Lajos ügyvéd, az őrségi ev. ref. egyház-
megye gondnoka és a körmendi gyülekezet főgondnoka 
élete 68-ik évében Körmenden szívszélhüdésben hirtelen 
meghalt. Körmend és vidéke egyik legtekintélyesebb em-
berét gyászolja az elhunytban. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az államilag segélyezett mezőtúri ev. ref. főgim-

názium fentartó testülete pályázatot hirdet négy rendes 
tanári állásra és pedig: 

1 Latin-magyar, esetleg classica-filologia. 
2. Német-magyar, esetleg német-latin. 
3. Történelem-latin, esetleg más tárgygyal a latin 

helyett. 
4 Természettan-mennyiségtani rendes tanári állásokra. 
Mindezen rendes tanári állásokkal 1200 frt törzs-

fizetés és 200 frt lakbér javadalom jár, mely összegek az 
ev. ref. egyház pénztárából évnegyedenként előleges egyenlő 
részletekben fizettetnek ki. 

A miniszteri megbízottal az állam-segély iránt már 
meg is kötött szerződés szerint 1400 és 1600 frt törzs-
fizetéses fokozatok is léteznek, a mlyekre a korban idő-
sebb tanárok érdem szerint promoveáltatnak a fentartó 
testület által. 

Az államsegély teljes összegének folyósításától szá-
mítva 500 frtig emelkedhető 100—100 frtos ötödéves kor-
pótlékban is részesülnek a tanárok. Az eddig eltöltött 
évek a fokozatos előléptetésnél beszámíttatnak. 

Minthogy ez idő szerint a főgimnáziumi igazgatói 
állás is üresedésben van és a jövő év folyamán ez az 
állás is betöltetni fog, ezen körülményre a pályázók figyelme 
különösen is felhivatik, mert az igazgatói állás az így ki-
egészített tanári karból fog az arra leghivatottabb által 
betöltetni. 

Az igazgatói állás javadalma, a jövő évben még 
1200 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér és 200 frt igaz-
gatói tiszteletdíj; az államsegély folyósítása után pedig 
1600 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér, esetleg szabad lakás 
a főgimnázium díszes épületében és 300 frt igazgatói 
tiszteletdíj. 

Ha a pályázat ki nem elégítő eredménye miatt he-
lyettes tanár választatnék, ennek javadalma évi 800 frt 
leend a fent írt módon kiszolgáltatva. 

Ez állásokra ev. ref. vallású egyének pályázhatnak. 
Pályázók végzett tanulmányaikat, tanári képesí-

tettségöket, vallásukat, életkorukat egészségüket, eddigi 
szolgálataikat, nyelvösmeretöket s hadi kötelezettségöket 
igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényöket a 
főgimnáziumi igazgató tanács elnökéhez július 15-ig ad 
ják be. 

A tanárok kötelezett tagjai az országos nyugdíj-
intézetnek, s állomásaikat folyó évi szeptember hó 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Az elválasztott tanárok egy évi sikeres működés után 
álladósíttatnak. 

Az ev. ref. egyháztanács megbízásából 
Mező-Tur, 1895. jún. 9. 

Dr. Ádám Sándor, Lukács Dániel, 
főgondnok. ev. ref. leik., az igazgatótanács 

1—2. elnöke. 



Pályázati hirdetés. 
Az állam által segélyezett hódmezővásárhelyi evang. 

ref. főgimnáziumnál a következő két állásra hirdettetik 
pályázat: 

1. Rendes tanári állás, a melylyel mint főtárgy: 
a görög és latin nyelv és irodalom tanítása van egybekötve. 

Javadalma: 1200 frt törzsfizetés, 250 frt lakbér s 
öt ízben, tehát 500 frtig emelkedhető 100 frtos ötödéves 
szolgálati korpótlék. 

E fizetést az államsegély alapján előleges évnegyedi 
részletekben a h.-m.-vásárhelyi ev. ref. főgimnázium pénz-
tára szolgáltatja ki. 

Megjegyeztetik, hogy tanintézetünknél 1600 és 1400 
frtos törzsfizetési fokozatok is léteznek, a melyekre adandó 
alkalommal az alsóbb fizetésben érdemet szerzett tanárok 
mozdíttatnak elő. 

Ha azonban a pályázat ki nem elégítő eredménye 
miatt esetleg helyettes tanár választatnék: ennek java-
dalma 800 frt leend: szintén a fentebbi módon kiszol-
gáltatva. 

2. A második állással torna s ifjúsági játék taní-
tása van egybekötve. 

A vívásban és korcsolyázásban jártasok előnyben 
részesülnek. 

Javadalma: 800 frt évnegyedes részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Mindkét állásra ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Pályázók végzett tanulmányaikat, tanári képesített-

ségüket, vallásukat, életkorukat, egészségüket, eddigi szolgá-
lataikat, nyelvismereteiket és hadkötelezettségüket igazoló 
folyamodványaikat és okleveleiket a főgimnázium igazgató-
tanácsa elnökségéhez folyó évi június 26-áig adják be. 

A kinevezés joga az 1. szám alatti rendes tanárra 
nézve, a fentartó egyház kijelölése mellett a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumot illeti; a 
2. szám alatti tornatanítói állást pedig szabad választással 
egyenesen az egyház tölti be. 

Mindkét megválasztott tanférfiú kötelezett tagja az 
országos tanári nyugdíjintézetnek; mindkettő állomását 
1895. szept. 1-én köteles elfoglalni és pedig a görög és 
latin nyelv és irodalom tanszékére megválasztott tanár 
szakmájába vágó székfoglaló értekezés előadásával. 

A tornatanító végleges megerősítése azonban csak 
egy évi próbaidő után következhetik be. 

Hódmezővásárhelyen, 1895. május 13-án. 
1-1 Az ev. ref. egyház elnöksége. 

Pályázat tanári állásokra 
Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. ev. fő-

gimnáziumnál a következő tanári állások fognak pályázat 
útján betöltetni: 

1. A német-magyar ny. tanszék helyettes tanárral 
töltetik be. Fizetése 800 frt. 

2. A tornatanári tanszék; mely állással az ifjúsági 
játéktanítás is egybe van kötve; kívánatos, hogy a torna-
tanár a vívásban is képzett legyen, melynek tanításáért 
külön díjazásban részesülend. Fizetése 725 frt. 

Mindkét állásra prot. hitvallású okleveles tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 

A pályázók kellő okmányokkal felszerelt kérvényei-
ket a nyíregyházi ág. ev. főgimnáziumi kormányzótanács 
elnökéhez 1S95. évi június hó 30-ig nyújtsák be. 

A megválasztott tanárok kötelesek 1895. szept. 1-én 
állomásukat elfoglalni. 

Nyíregyháza, 1895. június 8-án 

Leffler Sámuel, Dr. Meskő László, 
főgimn. tanácsjegyző. 1—2 főgimn. felügyelő, 

A D A K O Z Á S . 

A prot. orsz. árvaházra; Az alcsuthi konfirmál-
tak Mészöly Győző r. 1. által 2 frt 31 kr. (Ehhez járultak: 
Pap János 2 kr., Kiss József 3 kr.. Cseh István 2 kr.. 
Mészöly Ilona 1 forint, Rajkó Julián 20 kr., Tóth Mária 
10 kr., Szentgyörgyi Zsófia 20 kr., Szabó Julianna 5 kr., 
Kiss Erzsébet 20 kr., Tóth Julianna 12 kr.. Nagy Mária 
10 kr., Varga Erzsébet 1 kr., Pap Zsófia 1 kr., Ilollosi 
Tera 10 kr.. Dobosi Juli 5 kr.) — A nagyfalui konfir-
máltak Dombi Vince r. 1. által 3 frt 20 kr. — A felső-
eori konfirmáltak Gueth Sándor r. 1. által 1 frt 75 kr. — 
A kutasi konfirmáltak Mezey Pál r. 1. által 90 kr. — A 
levéli konfirmáltak Posch Frigyes ev. 1. által 3 frt 48 kr. 
— A nágócsi konfirmáltak Orbán r. 1. által 85 kr. — A 
gerjeni konfirmáltak Székely Géza r. 1. által 1 frt 10 kr. 
— A sarkadi konfirmáltak Balog Ambrus 1. által 5 frt 
17 kr. (Ehhez járultak: az elemi finövendékek 3 frt 16 kr., 
elemi leánynöv. 1 frt 51 kr., a közs. isk. növ. 50 kr.) A 
dunaszentgyörgyi konfirmáltak Kátai Endre r. 1. által 2 fo-
rint 26 kr. — A szt.-benedeki konfirmáltak Bontz Gyula 
r. 1. által 1 frt 45 kr. — A pirosi konfirmáltak Szabó 
Péter r. 1. által 1 forint 82 kr. (Ehhez járultak : Bancsi 
József 20 kr., Bancsi Mihály 10 kr., Bancsi Lajos 10 kr., 
Bancsi Imre 5 kr., Bátori János 10 kr., Bónis Lajos 5 kr., 
Fodor János 10 kr., Kovács Sámuel 5 kr., Őri Gergely 
3 kr., Szlifka Karoly 5 kr., Szvétics András 5 kr., Balog 
Eszter 20 kr., Béres Lidia 10 kr., Kocsi Julianna 5 kr., 
Vas Julianna 10 kr., Varga Lidia 5 kr., Szennyes Éva 
10 kr., Cziczeri Erzsébet 10 kr., Cziczeri Zsófia 10 kr., 
Varga Mária 4 kr., Szennyes Lidia 10 kr. — A mányi kon-
firmáltak Gulyás Kornél r. h. 1. által 1 frt 83 kr. (Ehhez 
járultak: Viniczei Mihály 12 kr., Molnár L. 10 kr., Sűdi 
János 10 kr., Bárány Lajos 10 kr., Ács Sándor 10 kr., 
Szönyegi Sándor 10 kr., Simon Sándor 11 kr., Bárány 
Mária 10 kr., Csolnaki Zsófi 10 kr., Ács Zsófi 10 kr., 
Moldvai Julianna 15 kr., Mészáros Mária 10 kr., Kovács 
Zsófia 15 kr., Varga Erzsébet 10 kr., Komon Mária 20 kr., 
Molnár Zsófia 10 kr.) A duna-vecsei konfirmáltak Csikav 
Imre r. 1. által 2 frt 36 kr. — Az ó-kónyi konfirmáltak 
Janó István r. 1. által 1 frt 30 kr. — Morvay Ferenez 
N.-Váty alapítványának két évi kamata fejében 12 frt. — 

(Folyt, köv.) 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig : 

IX. kerület, Pipa-utca. 33. szám, hová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

Kiadtf-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hi rdet , d í jak in tézendök. 

Felelős szerkesztő és lap tulajdonos : 
S Z Ő T S FARKAS. 

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 : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
A 78-ik félévre nyitunk előfizetést, bizalommal kérve 

olvasóink támogatását. 
Megnehezült az idők járása fölöttünk; de annál 

inkább érezzük egyházi sajtónk fontos hivatását. Erőnket 
kemény próbára teszik az új viszonyok. Fanatikus vak-
hit és erősorvasztó hítközöny, egyházbontó szektárkodás 
és féktelen lélekhalászat tépi-dulja drága anyaszentegy-
házunkat. Résen kell lennünk, hogy a tényleg mutatkozó 
vihart és válságot diadalmasan kiállhassuk. 

Az a fő és mindent befoglaló, hogy Jézus Krisztus 
által Istentől kérjünk és nyerjünk erőt a küzdelemre. 
Vele biztos a győzelem, nélküle csak tengés és sorvadás 
az élet. Vegyük föl azért az Istennek minden fegyverét, 
hogy ellenállhassunk e veszedelmes időben és mindeneket 
elvégezvén, megállhassunk (Ef. VI. 13.). 

Végezzük fokozott buzgósággal az egyház belső épí-
tését: hitébresztő igehirdetéssel a templomban, evangeliumi 
neveléssel a családban és az iskolában, bölcs tanácscsal a 
gyűlésteremben, öntudatos eszméltetéssel a sajtóban, gon-
dos belmisszióval a társadalomban, pásztori prudentiával 
a gyülekezetben. A Krisztusát hiven követő egyház még 
mindig meggyőzte a világot. 

Folytassuk kettőzött szorgalommal az egyház külső 
építését: iskolái fejlesztését, tisztviselői szellemi és anyagi 
helyzetének javítását, kormányzata és közigazgatása töké-
letesítését, anyagi és gazdasági helyzete emelését, tár-
sadalmi, közművelődési és jótékonysági intézményeinek 
fejlesztését. Az egyházi élet csak ott virágzik és gyümöl-
csözik igazán, a hol a belső valláserkölcsi életet erőteljes 
külső egyházi és közművelődési, társadalmi és jótékony-
sági intézmények támogatják. 

ily szellemben folytatandó irodalmi munkásságunk-
hoz bizalommal kérjük Krisztus igaz híveinek, lelkészek-
nek és világiaknak szellemi és anyagi támogatását. 

Hornyánszky Viktor, S z ő t s F a r k a s, 
kiadó. felelős szerkesztő. 

A lelkész munkaidejének beosztása. 
E lap folyó évi kilenc első számában egy 

hosszabb cikksorozat jelent meg tőlem, melyben 
azt az időszerű kérdés t fej tegettem, hogy az ú j 
egyházpolitikai törvények életbe léptével mik 
lesznek egyházunknak, lelkészeinknek közelebbi 
egyház tá rsada lmi t e e n d ő i ? Nagy Sándor, ágyai 
lelkész ú r kifogásolja cikksorozatom azon tételeit, 
melyeket lelkészeink lelkipásztori kötelességeiről 
írván, többek közt a következő szavakban fejez-
tem k i : »Viseljen a lelkész gondot, istentiszte-
leteken kívül is, felhívás nélkül, le lki ismeretének 
buzgalma folytán gyülekezetének kicsinyeire az 
iskolában s nagyjai ra az élet minden viszonyai, 
úgy kedvező, mint kedvezőtlen körülményei kö-
zöttcc. (19. sz.) Kifogásolja e tételt, mer t nincsen 
az ilyen m u n k á r a lelkészeinknek sem fizikai ere-
jök, sem elegendő idejök, mer t még felhívásra 
sem viselhetnek ők gondot a gyülekezet kicsi-
nyeire az iskolában s mer t azt, hogy házról-házra 
jár jon a lelkész s úgy érintkezzék a gyülekezet 
nagyjaival, ő ellenkezőnek tar t ja a józan paszto-
ralis prudenciával s nem tudja összeegyeztetni 
a cura pastoralissal sem. Felszólal a cikkíró úr, 
mer t ezen kérdés re : »mik lesznek a mi lelké-
szeink lelkipásztori teendői az új viszonyok kö-
zött ?« . . , nem annyira az elméleti, mint sokkal 
inkább a gyakorlat i élet mezején gyűjtöt t tapasz-
talati igazságok adják meg az igazi fe le le te t ; s 
fájni látszik neki azon mondásom, hogy csak az 
é r d e m e s az igazi lelkipásztor névre, a ki a fen-
tebbiek szerint visel gondot a gyülekezet kicsi-
nyeire ós nagyjaira. 

Ebből az alkalomból időnk beosztásának kér-
déséről óhajtok néhány gondolatot elmondani. 

Egy angol énekköltő az idő becséről a 
következő szép szavakban szól, melyeket ón, mer t 
verset írni nem tudok, egyszerű prózában adhatok 
csak vissza: 



»Nézd, milyen buzgalommal, milyen fönséges erélylyel 
Becsülte meg Idvezitőnk az időt. 
Imé ő a századok munkáját 
Három rövid év alatt halmozta össze! 
Idvezítő munkáját ha nézed, 
Óh tekints az ő példájára is!« 

De jól van, ne hasonlítsuk az emberit az 
istenihez, a gyarló ember munkáját Isten min-
denható Fiának a munkájához. Tudok más bizo-
nyító érvet is felhozni. 

Vinet, lausannei theologiai tanár, az újabb 
kor egyik legnagyobb, francia nyelvű hittudósa, 
ki részt vett kora s főként hazája minden egy-
házi mozgalmában, úgy annyira, hogy egy erős 
államtól magát függetlenített szabad egyházat is 
alapított, ki tehát aligha vádolható azzal, a mit 
a cikkíró ú r — beismerem, hogy egészen fino-
man — rólam mond, hogy pusz tán y>az elmélet 
kathedrájárólcc beszélne. Vinet az ő lelkipásztori 
theologiai műve első részében, a lelkész egyéni 
és benső élete követelményeit adván elő, az idő-
vel való gazdálkodásáról következő tanácsokkal 
szolgál mindnyájunknak: 

>A helyzetek lényegesen különböznek egymástól és 
többé vagy kevésbbé veszik igénybe a lelkész idejét, s 
több vagy kevesebb szórakozást engednek meg neki. 
Kétségenkívül nagy különbség van a városi és falusi lelki-
pásztor között. De tévednénk, ha azt hinnők, hogy az 
utóbbi szakíthat a tanulmányozással; sőt épen azt mond-
hatjuk, hogy ez még szükségesebb rá nézve, azon elszige-
teltségnél fogva, a melyben él Kötelességei betöltésé-
ben állítson föl ő valamely szabályos, rendszeres, külön 
eljárást.. .* 

»A lelkipásztor egyéni életéről elmondottakhoz, ki-
egészítésül adjuk hozzá, hogy neki élettervet kell készítenie, 
bizonyos szabályokat kell fölállítania, s nem kell meg-
engednie, hogy a tünő órák s a körülmények apálya és 
dagálya minden ellenállás nélkül vigyék őt magokkal. Két-
ségtelen dolog, hogy egy bizonyos értelemben nincs ember, 
ki kevésbbé volna ura a maga életének, mint a lelkész; 
mindazonáltal nyerni fog ő valamit úgy saját lelke, mint 
lelkészete javára, ha annyi szabályosságot visz be életébe, 
a mennyit csak megenged az, mindig készen levén arra, 
hogy a szabályosságot áldozza/föl a szeretetnek.* 

»Az idővel való gondolkodás olyan titok, melyet 
senkinek sem kell jobban ismernie, mint a lelkésznek, 
miután senki sem tartozik annyira becsülni az időt, mely 
az örökkévalóságnak egy része, mint ő. Sok időt elveszte-
gethetünk, a nélkül, hogy megfelelő mennyiségű nyugalom-
hoz jutnánk. Időt is, nyugalmat is nyerhetünk pedig, ha 
semmi fölöslegest nem teszünk, ha szükségképeni foglal-
kozásunkat nem terheljük meg fölösleges munkákkal és 
ha különböző elfoglaltatásainkat észszerűleg kombináljuk 
egymással. Időt is, nyugalmat is nyerhetünk, ha tudjuk, 
miképen óvjuk meg időnket az alkalmatlankodás és figyel-
metlenség ellen, a mi igen nehéz dolog, ha pusztán világi 
szempontból tekintjük, de aránylag könnyűvé leszen, ha 
a vallásos kötelesség álláspontjáról veszszük tekintetbe.« 

Eddig Vinet tanítása, melyhez posthumus művének 
kiadói ugyancsak az ő tanári jegyzete nyomán, csillag 
alatt a következő történetkét fűzik: 

»Egy amerikai öreg lelkész beszéli, hogy lelkesedé-
sének kezdetén Londonban járván, meglátogatta néh. Wilks 

Máté lelkészt, ki őt igen szívesen fogadta. Percek eltelté-
vel, miután kölcsönösen közölték egymással a legfontosabb 
vallási kérdésekre vonatkozó tapasztalataikat, fennakadt 
beszélgetésök. Wilks azután ezen szavakkal törte meg a 
csendet: »Van még önnek valami velem közlenivalója?* 
»Nincs, semmi különösebb érdekű sincsen.* »Van még 
önnek valami tőlem kérdeznivalója?« »Semmi sincsen.* 
»Azon esetben jobb lesz, ha elválunk egymástól; nekem 
az én Mesterem dolgaiban kell munkálkodnom; jó napot 
Uram!* »Úgy vettem azt — folytatja az amerikai lel-
kész, — mint leckét arról, hogy milyen helytelen dolog 
bárkinek is óráit vesztegetnünk és hogy kellő szilárdság-
gal minden ilyen veszedelmet ki lehet kerülni.« 

De hát ez nagyon angolosan volt téve, 
mondhatják az én cikkemnek magyar olvasói, 
s bizonyára nagyon angol Ízűnek fogják találni 
azt az általam valahol olvasott történetet is, hogy 
egy író, élete folyamán egy terjedelmes művet 
írt pusztán azon öt, vagy tíz percnyi idő fel-
használásával , a mecldig rendszeresen vá rn ia kel-
lett volna, míg asztalhoz hívták, s míg leültek 
ahhoz. Elismerem, hogy azok nagyon is erősen 
angol ízű történetek. En nem tudnám utána csi-
nálni a Wilks eljárását, sem a második történet 
módja szerint soha könyvet írni nem tudnók. 
Sőt azt is bajos volna elhitetni velem, hogy ilyen 
módon bárkinek is egyáltalában lehetne egy 
számba vehető jó könyvet összeállítani. 

De a morálját kell kivonni ezen két törté-
netnek, s a szerint kell berendeznünk életmó-
dunkat, a mi már körülbelől mindnyájunkra nézve 
lehetséges. Vinet, a tőle föntebb idézett tételek 
elején úgy a városi, mint a falusi lelkészek 
tudományos foglalkozásáról, tanulmányozásáról 
beszól, s azt mondja, hogy erre is kell időt 
találnia a lelkésznek. Nekem, tárgyam kapcsában 
arról kell beszélnem, hogy lelkészeinknek időt 
kell találniok egyes lelkipásztori munkák vége-
zósére is. A maga módja szerint ez is tanulmány, 
még peclig életbe vágó, véghetetlenül fontos 
tanulmány ám ! 

Általános igazság, melyet sok olyan ember-
től hallhattunk már mindannyian, kik a közélet 
különböző terein bámulatra méltó tevékenységet 
fejtettek ki, hogy nem azzal értek ők el nagy 
sikert munkájokban, mert kora reggeltől késő 
estvóig szakadatlanul dolgoztak, hanem azzal, 
hogy rendszeressé tették munkájokat, s a napnak 
bizonyos órá iban lehetőleg mindig ugyanazon ter-
mészetű, jellemű dolgukat végezték. Sok időt 
tölthetünk el kellő szórakozással akkor is, ha 
egyszerre elég sokat veszünk is ebből igénybe, 
mert kétségtelenül bizonyos, hogy a munkára 
felhasznált kis időközök nagygyá lesznek és 
sokat tesznek ki, ha okos rendszerességgel hasz-
náljuk fel azokat. 

Hát én állítani merem, hogyha gyakorló 
lelkész volnék, igen könnyen hozzá tudnám gyü-



lekezetem tagjait, minden rideg visszautasítgatás, 
sértő fenhéj azas nélkül is szoktatni ahhoz, hogy 
becsülje az meg naponként azt az én egy vagy 
két órámat, melyen szorosan vett lelkészi dol-
gaimmal, templomi, temetési stb. egyházi beszé-
deim, imádságaim készítésével, betanulásával, 
vagy általában bárminemű tanulmányozással fog-
lalkozom. Mi sértő, vagy akár bántó lehet aztán 
abban is, ha a keresztelósekkel, esketésekkel 
nem akkor törnek reám hallgatóim, a mikor 
nekik tetszik, hanem a mikor ón azt, a napnak 
valamely, általam legjobbnak, legalkalmasabbnak 
talált órájában rendszerint végezni szoktam ? A 
köznapi és vasárnapi isteni tiszteletek, a temeté-
sek idejét rendes körülmények között végre is 
ón állapítom meg. 

Ne mondja azt ón nekem senki sem, hogy 
egy lelkész, ki felsorolt, és nagyon jól tudom, 
sok egyéb teendői mellett még esetleg gazdál-
kodik is, kellő időbeosztás mellett időt ne talál-
hatna arra, hogy egy kissé lelkipásztorkodjék is, 
vagyis hogy terjeszsze ki gondját, szorosan vett 
lelkészi teendőinek hatásköre mellett gyülekeze-
tének úgy kicsinyeire az iskolában, mint a fel-
nőttekre kinn az életben, hogy szálljon le kathed-
rájából az élet küzclterének homokjára, hol 
szabadabb a levegő, mint benn a templomban, 
avagy esetleg a tanulószobában, s honnan sza-
badabb levegő áramlik be templomba s tanuló-
szobába egyiránt, a mi aztán azt fogja eszközölni, 
hogy egyházi beszédeinkből nem fog kiérezni 
amott az itten használt lámpa petróleumának 
szaga. 

Hogy miként legyen ő igazi lelkipásztor az 
iskolában, a kicsinyek között ós kinn a templo-
mon kívül a felnőttek körében : erről majd követ-
kezendő cikkeimben szándékozom írni. 

De azt már itt jó eleve jelezni óhajtom, hogy 
ha szorosan vett lelkészi, hivatalos teendőinek 
végezósónél a rendszerességet, a tudatos szabá-
lyosságot tartom a fontosnak, az egyedül célra-
vezetőnek : minden chablonszerű merevséget, 
minden pedáns pontoskodást fölöslegesnek gon-
dolok a lelkipásztori gondozás gyakorlásában. 

Végezze azt a lelkész, ha nem sürgősen 
szükség, — mert ilyenre is lehet ám eset, — 
végezze azt akkor, mikor épen szive parancsolja 
neki annak vógezését. Végezze akkor, mikor az 
emberekkel való legközvetlenebb érintkezésben 
kissé üdülni akar fárasztó hivatali munkái után. 
Menjen be ilyenkor a gyermekek közé ; szálljon 
le az ő kicsiny világokba, jól tudván azt is, mit 
már igen régen megmondottak, hogy «maxima 
reverentia debetur pueris,» s azt is, a mit az 
evangyóliom még régebben megtanított, hogy csak 
lehajtott fővel mehetünk be Isten országába. 

Menjen el ilyenkor minden hivatalos formalitások 
ós fontoskodás nélkül gyülekezete egyes csalá-
daihoz is, hogy érezze és lássa az a gyülekezet 
ós annak minden egyes családja és tagja, hogy 
az ő lelki érdekeik fölött egy gondos lelkiatya 
őrködik, ki nem pusztán azért van, hogy laká-
sáért s pénz- ós gabonafizetóseért köznapokon 
és vasárnapokon a templomban, külön stoláért 
pedig vagy ugyanott, vagy esetleg másutt is szol-
gáljon: hanem azért is, hogy utána menjen a ve-
szendő lelkeknek, s valóban misszionárius legyen 
gyülekezete körében, egy-egy jó szóval, pélcla-
adással hivatali szoros teendőin kívül is terjeszt-
vén a szeretet evangyóliomának lelkét. Nem kell 
ettől félni, nem kerül ez sok időbe. Tenni kell 
ezt, mert kifizeti magát ; mi nekünk, hivatali 
állásunk befolyásának, munkánk sikerének becsü-
letet ós ezzel együtt szeretetet érdemelünk ki 
vele, s hozzájárulunk általa Isten országa épü-
letének emeléséhez. 

Hiába, figyelnünk kell már elvalahára az 
idők jeleire is. És az idők jelei azt mutatják, 
hogy hallgatóink sok helyen kezdik elhagyogatni 
a templomi isteni tiszteletek látogatását, s mind-
inkább megragadja őket ezen világnak a lelke. 
Az idők jelei azt mutatják, hogy sokfelé a lelkészt 
semmivel sem nézik többre, mint bármely más 
hivatalnokot, vagy köztisztviselőt, kihez csak 
akkor kell fordulni, mikor az ő munkája mellőz-
hetetlenül szükséges reájok nézve. Az idők jelei 
azt mutatják, hogy válságos idők következnek 
r e á n k ; a lót és nem lót, vagy mindenesetre 
csak a pangás, a mindinkább gyöngülő tengődós 
nagy kérdései állanak megfejtésre előttünk. Ne 
áltassuk hát még most is magunkat . Igenis, az 
ma már a közhangulat, hogy ne csak prédikátor 
legyen a lelkész, s ne csak imádkozó, sakramen-
tomokat osztó, temetéseket végező pap legyen, 
hanem legyen gyülekezete tagjainak lelkipász-
tora is. 

Nincs semmi okom visszavonni azon korábbi 
cikkeim egyikében teljes tudatossággal kiejtett, 
mert fejtegetésemből, a lelkészi állás lényegének 
általam értett felfogásából logikailag következő 
szavaimat, hogy csak az érdemes az igazi lelki-
pásztor névre, a ki istentiszteleteken kívül is, 
felhívás nélkül, lelkiismeretének buzgalma foly-
tán gondot visel gyülekezetének úgy kicsinyeire, 
mint nagyjaira, vagyis a ki cura pastoralist is 
gyakorol. Időt kell erre találni akárhonnan is, 
ós helyes munkabeosztás mellett, csak akarnunk 
kell, tud erre bárki is valamennyi időt találni. 

Még csak néhány szót ezúttal! Könnyű neked 
beszélni »az elmélet kathedrájárólcc, vetik nekem 
is szememre egyesek, ha ilyen dolgokba bele-
szólok. Jöjjünk kissé tisztába a kérdéssel, s állít-



s u n k föl e r r e nézve va lamely , m i n d e n e s e t r e el-
f o g a d h a t ó nózponto t . Vinet-1, ki t f e n t e b b emlege t -
t em , f r a n c i a nyelvi t a n s z é k b ő l h í v t á k m e g L a u -
s a n n e - b a g y a k o r l a t i t heo log ia i t a n á r n a k , s j e l e z t e m 
m á r r ö v i d e n , hogy mi t t e t t ő, m ivé le t t ő egy-
h á z á b a n . A b s u r d u m vo lna tő l em a m a g a m igen 
k ics iny , n a g y o n is i gény t e l en s zemé lyé t az ő n a g y 
a l a k j a me l l é á l l í tani ; de a n n y i t m i n d e n e s e t r e 
m o n d h a t o k , h o g y h a én kü l fö ldön h á r o m é v e n át 
t e l j e s t u d a t o s s á g g a l m i n d i g a gyakorlati egyházi 
életet t a n u l m á n y o z t a m ; h a i t thon , I s t en kegye l -
mébő l s a t i szán tú l i e g y h á z k e r ü l e t j ó a k a r a t á b ó l 
i m m á r t e l j e s 17, a v a g y m i n t r e n d e s t a n á r , 14 év 
ó t a a gyakorlati theologia t a n á r a vagyok , k i n e k 
t e h á t becsü le tbe l i , k ö t e l e s s é g s z e r ű h i v a t á s o m a 
g y a k o r l a t i egyház i é le t do lga i t folyton s z e m m e l 
t a r t a n o m , s azok tó l s o h a s e m is i g y e k e z t e m ma-
g a m a t távol t a r t an i , m e r t é v e k e n á t — öt év ig 
— folyton v é g e z t e m segéd le lkész i t e e n d ő k e t s 
v o l t a m fogház i le lkész is : bocsána t , én n e m egé-
szen y>az elmélet kathedrájáróUc beszé lek , m e r t ón 
n e m v a g y o k e lméle t i t udós , n e k e m v a n v a l a m i 
é r z é k e m és t u d á s o m a g y a k o r l a t i egyház i dol-
g o k h o z is. H a n e m v o l n a : ú g y g o n d o l o m , n e m is 
t u d n á m m a g a m a t f e n t a r t a n i gyakorlati theologiai 
kathedrámon. 

E s az t án ne is f é l j ü n k o lyan n a g y o n at tól 
az e lméle t tő l . Lliszen n e m ú g y van-e , h o g y a 
g y a k o r l a t t e r e m t e t t e m e g az e l m é l e t e t ? ! Meg-
t e r e m t e t t e p e d i g ö n k é n t , s a j á t t e r m é s z e t e s folyo-
m á n y a g y a n á n t . De az is n e m ú g y van-e , h o g y 
az e lmé le t m i n d i g ós m i n d e n ü t t t i sz t í tó lag, neme-
s í tő leg h a t v i ssza a g y a k o r l a t r a ? ! Ebbő l e r e d v e , 
i s m e r i e n n e k gyöngé i t , f ogya tkozása i t , s fö lemel i 
in tő u j j á t ott , hol a n n a k s z ü k s é g é t lá t ja . 

E s m é g t e k i n t e t b e v e e n d ő az is, a mi t fen-
t e b b m á r é r i n t e t t e m , h o g y é p e n a s z ó b a n fo rgó 
g y a k o r l a t i k é r d é s e k e t i l le tő leg b i z o n y á r a n e k e m 
fog igaza t a d n i a n a g y k ö z v é l e m é n y , me ly p e d i g 
sz in tén n e m az e lmé le t s z ü r k e s z e m ü v e g é n át 
néz i l e lkésze ink h iva t á s i m u n k á i t . 

Csiky Lajos. 

Vizitáeiói észlelések. 
A kálvinista egyház törvénye kötelezi az esperest 

egyházmegyéje gyülekezeteinek évenkénti meglátogatására 
és észleléseinek feljegyzésére. Ez az úgynevezett Látoga-
tási Napló. Hogy ezt a Naplót milyen fontosnak, köteles-
nek tartja a közönség, már csak abból is kitűnik, hogy 
a közgyűléseknek első és fő tárgya mindég ez. Sok szép 
buzgóság, áldozatkészség szerénykedik abban a Naplóban! 
Mily kicsinyek nőnek abban nagygyá! Nincs a világnak 
Naplója, melyben annyi életrevalóság lenne, mint ebben, 
úgy hogy az egyház történelme — a belsőt értve — 
egyedül, ezen Naplókból írható meg egykor. És ha az 
esperesek nem lennének annyira munkával agyonterhelve, 
vagy legalább káplántartást nyerhetnének, megtehetnék, 

de meg is tennék e Naplók kivonatolását, összehason-
lítva a multat a jelennel. No, én azt hiszem, a régi Naplók 
több külső vallásosságot, de a maiak több belső vallásos-
ságot beszélnének. Ezeket látva, nem félek én az egyház-
politikai törvények végrehajtásától, a nép igaz, értelmes 
és ismeri az ő Urát. Csodaszerü volt a manna, a sinai 
hegy törvénye, csodaszerű az első keresztyén pünkösd 
eseménye, de csodaszerű ám az is, a mit a Napló beszél, 
hogy egy kis, 147 lélekből álló tilia megvesz templom-
és iskolahelynek 7000 forinton egy nagyfejű katholikus 
főúrtól egy nagy épületet — az uradalmi nagy vendéglőt 
— és . . . az árát megfizeti kevés segítséggel. Ma már 
csak 1600 frttal tartozik s van gyönyörű, nagy hegyen 
épült temploma, iskolája. Valódi dunántúli specialitás ez. 
Csak nyolc gazda van benne. A gondnok vegyes házas, 
a pénztárnok — mert ez is van ám — vegyes házas 
és mégis előremenés van. Nem tagadom, hogy sokszor 
nyert segélyt, majd ő Felsége kegyéből, majd a kerület, 
majd az egyetemes konventtől, de mégis fő, az életre-
valóság! Azt is látom, hogy a kis alap az ilyen kicsiny, 
buzgók segítésére való. Ha ez a kis gyülekezet tőkekamat-
segélvt nyerhetne 1600 frt erejéig a konventtől, véglege-
sen meglenne alapítva és a törlesztésre biztos fedezete 
van bérházában. Gyümölcsről beszélek a pápai egyház-
megyében, mely hajdan anyaegyház volt, de még most 
is él, habár megfogyva is. Tapasztalásom, hogy a kicsi-
nyek buzgóbbak, erősebbek, mint a nagyok. Soha itt 
hátralék! Soha itt panasz! S a mi van, eligazítja az a 
négy presbyter. Az is unicum ám, az a presbvter ember. 
Iskolát nem tanult, mégis értelmes. 

Van egy gyülekezet, a hol a lelkész kevéssé kor-
mányra képes, úgvszólva gyermek, hanem a presbyterek! 
Le a kalapot előttük! 19 éve vizitálok náluk, de a 263 
lélekből álló gyülekezet soha panaszra okot nem adott. 
Ma 900 írtig iskolát alakít át. Van tőkepénze, van ön-
tudata. Pedig nem születik benne évenként több 10 gyer-
meknél s nincs több iskolábakötelezett 30-nál. Bámulja 
az ember azt a kálvinista virtust. Ne hagyd magad! A 
pápai egyházmegyében ismerik ezt a jóhírű egyházat a 
Bakony északi ölében. Most már én elgondolom, mily 
lenézve olvassa e sorokat Hódmezővásárhely, Debrecen. 
Budapest, Szentes lelkésze. Ott 40 ezrek, itt csak százak! 
Oh. Dunántúl 1000 lelkes egyház, már föltartja a fejét, 
de még a 263-as sem enged, de még a 147-es sem ám, 
de még a 124-es sem. Van erre nekünk kádenciánk. 
Ütünk vele. Az a 124-es olyan szép templomot épített 
egy német ajkú községben, hogy még a pápai urak is 
kimentek megnézni, pedig nincs több gazda, mint Bene 
uram, meg Szabó uram, ezekkel azután jóizűet is paro-
láz ám vizitáláskor az esperes. Meg is várják ám! De 
meg is érdemlik. Ezzel az egyházzal is sok jót tett az 
egyetemes konvent. 

Nemcsak Ceglédnek, hanem nekünk is van ám két-
tornyú templomunk. Kálvinista templomunk! Még pedig 
igen ízléses. S az a gyülekezet ezenkívül épített 5000 frtos 
lelkészlakot; most Ielkészlakot, cserepes iskolát, templomát 
körben, az országút mellett rácsos kőfallal keríti be. No 
ez már csak népies egyház lehet ? kíváncsiskodik a nagy 
gyülekezeti tag. Bizony nincs Kt. Lakon több 300 léleknél! 
Hanem van eszes, gondos lelkésze, ki még korcsmát is 
szerzett gyülekezete számára a régebbi időben. Nem kell 
lenézni a közkatonákat! a kicsinyeket! Értem az egyházat. 
Vecseszék hires szék volt hajdan. Külön törvényszéke a 
győri püspök jogfenhatósága alatt. Ma csak egy kis Vecse 
nevű község őrzi e nevet. S van benne kath., luth., ref. 
templom, csoda hogy unitárius is nincs. És mind a három 
kicsiny, mind a három szegény és ezek között tán leg-



szegényebb a miénk. Goncs uram ugyan gazdaember, 
de már curator uram napszámos igen sokszor. De ez nem 
baj, mert megbízható. Én legalább 19 év óta sikkasztó 
curatort nem találtam, pedig bizony 19 év óta sok pisz-
toly, puska elsült a sikkasztok kezében. Curator uram ezt 
nem teszi. Szegény, de becsületes. Tanulhatna tőle caractert 
a sok ics és vics. No de mi van Vecseszékkel. Van benn 
114 lélek, szülelett négy, meghalt egy, házasodott 0, kon-
firmáltatott három, iskolakötelezett 15, iskolába jár 15. 
És ez, 114-es épített szép imaházat, vett tanító részére 
földbirtokot és még venni fog. Ki? miből? hogyan? Ez 
a 114? Én nem tudom hogyan? Hát nem Isten lelke-e 
ez ? Tovább nem megyek. Kálvinista nyak, erős fogak! 
Kérges kéz, erős kéz, de jó kéz. Oh ti derék szegények! 
Nálatok, bennetek él a Krisztus! Az én Uram! Örömmel 
megyek hozzájok, pedig messzi, messzi laknak, távol a 
központtól. Ott a Somló-liegy alatt. De oly szívesen fogad 
a 80 éves rector, Goncs uram, curator uram és büszkén 
mondják: ennyi tőkepénzünk van! Mert az is van ám! 

Szivem a szegényekhez vonz, igaz, hogy mind azok 
vagyunk, nép, lelkészek, tanítók. Én nem tudom, íeszünk-e 
valaha jobban ! 

Segít-e rajtunk magunkon kívül valaki?! Mert ma 
már a 800 frtos lelkészi állás sem lesz keresett, tekintettel 
az 1600, 1800, 2000 forintos tanári állásokra. Hiszen ha 
özvegyeink, árváink meglennének kiméivé a nyomortól! 
De félelmei, rettegést keltett lelkészeink között a javaslat 
(Orsz. gyámegylet) azon pontja, vagy szakasza, hogy az 
öt éven belől elhalt lelkészek özvegyei elesnek a segélytől. 
Hiszi azt Szász Domokos úr ő méltósága — kinek jóakaró 
munkásságát, teremtő képességét elismerjük, üdvözöljük 
különben —• hiszi azt, hogy ez a félelem, rettegés netri 
töri össze egyházi életünket, nem teszi üressé lelkész-
lakainkat?! Ezen javaslat ellen fel kell kelnünk országilag 
és követelnünk azt, hogy az ilyen özvegy el ne essék a 
segélytől. Lehet az. hogy addig, míg az öt évi befizetés, 
kamatok kamataival ki nem pótlódik, az özvegy segélyt 
ki ne húzzon, az visszatartassék. Ebben van megnyugvás, 
de abban, hogy egy lelkészné azért, mert 10 nappal előbb 
halt meg férje, mint a határidő, koldus legyen, abban 
nincs. Ha ez így kijavíttatik, vagy csak az osztatik ki. a 
mi kiosztható fix összeg nélkül, akkor lelkészeink áldani 
fogják a kezet, mely a gondolatokat leírta, a főt, mely 
kigondolta, a praktikus észt, mely a chaosban világossá-
got teremtett. Nem keseríteni, hanem édesgetni kell a 
lelkészeket, hiszen, ha október elsején az őrállók talpra 
nem állanak, sok balul üthet ki. Azután meg kérem mi 
a hangulat ? Nem lesz fiam lelkész, hanem lesz jegyző ! 
Vigyázzunk!! Én ismerem a hangulatot, jó lesz vele jó 
előre leszámolni. A bajt nem az orvosolja, hogy a theol. 
ifjú internatusban legyen díj nélkül — az is szükséges — 
hanem az, hogy felesége s esetleg árvái anyagilag bizto-
sítva legyenek. Mert a református lelkész igen szegény 
ember. Még ha 900—1000 frt is fizetése — nagy összeg 
Dunántúl! — papiron, tényleg, a mai gabonaárak mellett 
nem több az 600 forintnál. Egy plébános, hallva a mi 
fizetéseink alacsonyságát — hogy az állam kiegészítené 
800 frtra — azt mondta: kevés, mi nyugdíjat is 1000 frtot 
követelünk! Azután az is megfigyelendő — én látom — 
a jó kálvinista nép közé hamis próféták jöttek, kik sze-
rint az egyházi terheket hordozza a birtok, az adó forint 
utáni adózás. No ez oly jelszó, mely még most csak 
hangzik; de hogy él-e? nem hiszem. 

Ezt a kérdést meg kell oldani a termények kész-
pénzre változtatásával és úgy, hogy a családfő, azaz min-
den család, vagy pár az egyházi adó felerészéből reá eső 
hányadot egyformán fizeti, a másik fele rész pedig adó-

forint után hordoztassák. Ezt tartom én legigazságosabb-
nak s legmegvigasztalóbbnak a jövőt tekintve. Hanem 
sajátságos! Gyökeret vert a népben, beszéli, mondja, hogy 
jövőre a lelkészeket az állam fizeti s fél, hogy akkor 
mostani terhe megmarad. Mert, csak valljuk meg igazán — 
bármily jó legyen is a nép — tőle javítást várni nem 
lehet, az csak felülről jöhet az államsegélyből, hogy min-
denki méltóképen legyen díjazva a lelkészek közül. Ezt 
pedig úgy gondolnám kivihetőnek, hogy a hivatali idő 
arányában 5 évenként °/0-enként emeltessék a fizetés, 
míg nem 1000 frt készpénzt elér stolán a kívül — a mi 
elenyészik a szabad stolával — az állam részéről. Sőt a 
közigazgatási költségeket is onnét kell fedeztetni, mert ha 
sok a munka, legyen illő jutalma is. Kobzani kezd, mind 
szomorúbb hangokat zengeni, de pesszimista nem vagyok 
s hiszek a szebb jövőben, hiszek népünk életerejében, 
csak lelkészeit, tanítóit szeretve. Nem megindító-e az, a 
mi egy gyülekezetünkben történt. Gyenge kormány s 
más okok miatt adósság adósságra halmozódik, már van 
7000 forint! És még mindég szaporodik! Kerületen a 
kamathátralékok tőkésíttetnek, a kamat leszállíttatik — 
kerület a hitelező — az egyházmegye int, dorgál, kevés 
eredménynyel. Végre ez a nép meggondolja magát. Az 
egyház adósságát magára veszi, a rá eső összegről adós-
levelet ad minden család, melyben kötelezi magát, hogy 
hat év alatt a rá eső összeget lefizeti. Le is fizette, ma már 
csak 2000 frt van fenn. Múlt évben 1104 frtot törlesztett, 
ez évben pedig már 251 frtot. És még hozzá új lelkészé-
nek 1200 forinton épületet javít, templomszékeit rendezi, 
s ebből nyer 2200 frtot. Ez a gyülekezet Noszlop. Hajdan 
fényes egyház, az lesz jövőre is bizonyára. 

Tapasztalás, hogy ha a kézt szivén tartjuk, ha a bei-
missziót el nem hanyagoljuk, ha lelkészeink anyagi hely-
zetén az állam segít, ha közigazgatási költségeinket segíti 
fedezni valami felsőbb hatalom, mai helyzetünk megmarad, 
terheit is elhordozza a nép. 

Szekeres Mihály, 
pápai esperes. 

ISKOLAÜGY. 
A tanárképzés reformjához. 

Örvendetes dolog, hogy tanférfiaink végre meg merik 
látni tanárképzésünk hiányait. Örvendetesebb azonban, 
hogy már a nagy társadalom is kezd érdeklődni tanügyünk 
iránt. Legörvendetesebb pedig, hogy Wlassics miniszter 
szerencsés kézzel nyúlt e kérdéshez, a minek ha novelláris 
úton is — hiszszük — meglesz a jó eredménye. 

Tagadhatatlan, hogy a mai tanárképzés egyoldalú s 
így hiányos. Az egyetemről tudós férfiak kerülnek ki, de 
pedagogusok nem. Ez azonban nem az egyetem hibája; 
mert a gyakorlati kiképzés kívül esik hatáskörén. 

Hogy a tanárképzés teljessé váljék, vagyis hogy a 
tanárjelöltek tanítani s nevelni is megtanuljanak, nem elég, 
hogy internatusokat állítsunk, hanem fődolog az, hogy 
azokat úgy rendezzük be, hogy az elérendő czélnak min-
den tekintetben megfeleljenek. 

Már 1884-ben vitattuk Réthi Mór elnöklete alatt: 
hogy miképen lehetne tökéletesebbé tenni a mai tanár-
képzést. Elmondom főbb vonásaiban, hátha lendíthetne 
valamit az aktualis ügyön. 

Internátusok állítandók, melyekhez tapasztalt, érdeme-
ket szerzett, hosszabb idő óta működő középiskolai tan-
erők alkalmazandók, kik három éven át, heti 8—10 



órában, bevezetnék a jelölteket a középiskolák összes 
tananyagába. Két szaktárgy mellett kötelezővé kellene 
tenni a magyar irodalmat s a magyarok történetét minden 
növendékre; még pedig úgy, hogy az egyik órán, vagy 
egy héten keresztül a tanár és a reá következő órán a 
t. jelölt adja elő ugyanezt. 

A t jelölteket be kellene osztani felekezeti különb-
ség nélkül a helyben létező középiskolákhoz, melyekben a 
szaktanár útmutatásai szerint s jelenlétében havonkint 
egy-egy órán tanítanának; óra után a szaktanár megtenne 
jóakaratú megjegyzéseit. Heti 12 órában hallgatnák egy-
szersmind az egyetemi előadásokat; a kollokválás féléven-
kint kötelező volna, kivéve a negyedik félévit, a mikor 
szakalapvizsgálatot tennének. Az egyetemi előadásokból 
alkalmas asszisztensek instruálnák őket. 

Az internátus igazgatósága a harmadik év végén 
bizonyítványt állítana ki, melyben egyedül azt igazolnák, 
hogy a jelölt a három évet tényleg bevégezte. Ezen bizo-
nyítványnyal s a szakvizsgálati értesítővel azután közép-
iskolákhoz alkalmaztatnának két évig 800—900 frt fize-
téssel — rendes heti óraszámmal — gyakorló tanárokul; 
a második év végén egy — középiskolai tanárokból ala-
kított — bizottság, élén az illető iskola igazgatójával, 
vagy a kerület főigazgatójával, vizsgálná meg őket, két 
szaktárgyuknak az egész középiskolai tananyagot felölelő 
köréből és a paedagogiáből. Az ezen csak szóbeli vizsgá-
latról kiállított bizonyítvány lenne — általános osztály-
zattal — az oklevél, melynek megszerzése után azonnal 
rendes tanárokká neveztetnének ki. 

így felruházva tudománynyal, ellátva tanítási és neve-
lési habitusokkal, teljessé válna a tanárképzés. Megszűnnék 
a túlterhelés s eredményesebb lenne a tanítás, mert a 
tanárok kezdettől fogva tudnának alkalmazkodni növendé-
keik értelmi fejlettségéhez, nem tömnék őket, mint a libákat, 
hanem csak annyit tanítanának és magyaráznának, mennyit 
azok meg is emészthetnének. Kerülnék a divatozó theo-
retikus szőrszáihasogatásokat, mint a milyen X. atvám-
fiával is pld. megesett. Tanítgatta az első osztályban a 
magyar nyelvet, s mivel 8—9 hónapon keresztül a »majd, 
még, alig megyek* és ehhez hasonló idő és cselekvési 
különbségek árnyalatainak magyarázatával egy helyben 
vesztegelt, a főigazgatótól pótló órák adására utasíttatott, 
hogy — ezen finom árnyalatok mellőzésével — legalább 
főbb vonásaiban elvégezhesse a hátralevő tananyagot. Ex 
uno disce omnes! Ezzel majdnem mindnyájan így voltunk 
s a mai tudós rendszer mellett leszünk is. 

Az utasítások és a tantervek csekély módosítással 
maradhatnak a mostaniak; mert ezeknél jobbakat kívánni 
sem lehet, a tananyagot sem lehet redukálni. Azonban a 
tananyagot máskép kell beosztani s a tankönyveket át-
alakítani. Egyszerű, rövid, könnyen átérthető és a mi a 
fő, az egyes vidékek és az egyes osztályok értelmi nívó-
jához alkalmazott tankönyv-irodalmat kell teremteni. 

A tanárhiány — a melyet a rohamosan emelkedő 
és keletkező iskolák előidézhetnek — legalább addig, míg 
a tanári állás méltányosabb ellátásban és elbánásban 
részesül, részben pótolva lenne, mert egy évvel hamarább 
jutnánk tanerőkhöz. 

Meg kellene szüntetni az úgynevezett tanárképezdé-
ket, melyeknek az ilyeténképen berendezett internátusok 
mellett gyakorlati hasznuk úgy is elesik; a reájuk fordí-
tott költségek pedig az internatusoknál lennének felhasz-
nálhatók. 

Az egyetemek ezen kiegészítéssel mai rendszerükben 
— mivel mint tudományos intézetek teljesen megfelelnek 
hivatásuknak — meghagyandók. legfeljebb a tananyag 

egymásutánjára s a tanárok és hallgatók közti viszony 
melegebbé tételére kellene nagyobb gondot fordítani. 

Az internatuson kívül levő többi hallgatókra, nézve 
a mostani szabályzatok lennének kötelezők. Idővel, ha 
módunkban leend e kettős képzés eredményéről ítéletet 
mondani, lehet majd a filozófiai kar szervezetén változ-
tatni, most azonban indokolatlan és korai lenne. 

Szervi összefüggésbe kellene hozni a középiskolai 
tanárképzéssel a kereskedelmi és polgári iskolaiakét, még 
pedig úgy, hogy az internatusban ily szakosztályok léte-
síttetnének, növendékei nem lennének az egyetem kötele-
zett — hanem ha akarnak, rendkívüli — hallgatói, de e 
helyett több heti órában, szóval a mai paedagogiai rend-
szer szerint végeznék stúdiumaikat: de ha bármikor a 
kerületi bizottság előtt helyüket megállnák, a középiskolai 
professorokkal teljesen egyenlő jogokban részesülnének. 

A tanítókra is ki kellene mondani, hogy a polgár-
iskolai szakosztály elvégzése után polgári iskolákban, sőt 
középiskolákban alkalmazhatók. Előbb-utóbb úgy is le kell 
rontani azon válaszfalakat, melyek kulturális téren működő 
egyéneinket eddig egymástól elválasztották, s meg kell 
adni a lehetőségét, annak, hogy ha egyesek képességet és 
hajlamot éreznek magukban, tovább haladhassanak. 

Nemz. Iskola. Miklóssy Sándor. 

T Á R C A . 
A szolnoki ev* ref. egyház és temploma 

építésének története. 
Ha gondolataim visszaszállnak a közelmúltba, mikor 

még csak kis filia volt a szolnoki ref. egyház egy kis 
szerény imaházzal s összehasonlítom azt a jelennel, az 
imádat és hála hangjait kell elrebegni ajkaimon a minden-
ség urához, ki bennünket ily mértékben atyai gondja alá 
vett s a felebaráti szeretet tényeiért, mely valláskülönbség 
nélkül árasztotta jótékonyságát mireánk. Valóban kevés 
ref. egyház mutat oly gyors fejlődést, mint a mienk muta-
tott az utóbbi 10 év alatt. Ezen gyors fejlődésre, lázas 
tevékenységre s az abban résztvevők buzgóságára akarok 
most pár szóban rámutatni. 

Igen természetes, így nem lehet célom visszaszállni 
a reformáció századához s kimutatni azt, hogy Szolnokon 
akkor is volt ref. egyház, mint szegedi Kiss István élet-
történetéből kitetszik, nem lehet arról a II. Rákóczy Ferenc 
idejében keletkezett s legendaszerű hazafiságáról s mély 
vallásosságáról ismert, két ref. egyházról sem szólanom, 
melynek élete csak öt évre 1704 —1709-ig terjedt. 

A jelenlegi egyház életének kezdőpontja a politikailag 
oly nevezetes 1867. évre vihető vissza. 

II. Rákóczy Ferenc leveretése után nyoma is eltűnt 
Szolnokról a reformátusoknak s fel van jegyezve, hogy 
1848-ig nem is volt szabad itt nekik megtelepedni. A 
forradalom után Szolnok élénkülő forgalma által vonzatva, 
már az ötvenes évek elején telepedtek Szolnokra egyes 
ref. iparosok, hivatalnokok, ügyvedek, de egyházzá ter-
mészetesen csak később alakultak, hogy melyik évben, 
biztosan kimutatni nem lehet. Első gondnok Borostyám 
László ügyvéd, pénztáros pedig Nagy József volt. Az bizo-
nyos, hogy 1867. évben az egyházközség, mint filia létezett, 
mert csak így lehet érteni, hogy a gróf Szapáry-utcában 
volt egyházi telket, melyhez a vármegye és a kincstár is 
igényt tartott, Lónyay Menyhért akkori pénzügyminiszter a 
vitás tulajdonjogú telket a szolnoki ref. egyháznak aján-
dékozta. Ezen ajándékozás 1869. évben vált ténynyé, a 



mikor az egyház a telkein levő épületek egyikét imaházzá, 
másikát pedig bérházzá alakította át. Az imaház félszerelése 
a körülményekhez képest, elég díszes volt, sőt az áldozat-
készség ellen sem lehetett panasz, mert a fölszerelési költsé-
gek legnagyobb része adományokból fedeztetett. Az úraszta-
lára egy szép terítőt és egy díszes ürasztali ezüsttányért rétyi 
Antos János és neje báró Radák Katalin ajándékoztak. Nagy 
József és neje Hollósi Teréz pedig szép ürasztali ezüst 
kelyhet. 1869. évtől kezdve Hubay Ferencz megyei tör-
vényszéki biró áll az egyház élén, mint főgondnok. Az 
isteni tiszteletet illetőleg a tószegi lelkész, néhai Molnár 
János szolgálatával éltek leginkább, a ki a sátoros ünne-
pek alkalmával bejött Szolnokra, de csak akkor, mikor 
az üt járhatósága engedte. 

1871. év óta a hívek gondozása kedvezőbb stá-
diumba ju t ; u. i. Nagy Bálint, a budapesti ref. theologia 
végzett növendéke, mint a Hubay gyermekek nevelője 
először minden két hétben, utóbb hetenként rendszeres 
istentiszteletet tartott. 1872. évben tárgynyeremény sors-
jegyek kibocsátására nyert engedélyt az egyház, azonban a 
közöny miatt az nem hozta meg a reá fordított fáradság 
jutalmát. Nagy Bálint két és fél évig működött Szolnokon 
s utána körülbelül négy évig ismét a tószegi lelkész, 
Molnár Gyula gondozta a híveket, míg végre az 1880. 
évben Török Lajos helyettes lelkész ideküldetvén, az az 
önálló anyakönyvvel felruházott leányegyház, az abonyi 
egyházhoz csatoltatott mint filia. 1881. évben adminisztrá-
torul Djenizse Antal rendeltetett ide, ki alatt az egyházi 
élet kezdett mindinkább fellendülni, mind határozottabb 
irányt venni. Újra szerveztetett a presbyterium s főgond-
nokká a buzgó Reinheimer Károly helyett az egyház tör-
ténetében örökké felejthetetlen Hajdú Sándor, vármegyénk 
volt alispánja választatott meg s már a következő évben 
(1885.) kimondja az egyház a templomépítés szükséges 
voltát s e célból megkezdődött a gyűjtés részint a megyé-
ben, részint a hívek között a helyettes lelkész által. Azon-
ban a tevékeny, buzgó helyettes lelkészt a legszebb re-
ményekkel kecsegtető munka kezdetén a halál angyala 
kiragadta az élők sorából 1886. okt. 4-én, kinek legyen 
áldott emléke. A boldogult helyébe szeretett püspökünk, 
Szász Károly csekély személyiségemet volt kegyes admi-
nisztrátorul iderendelni. Felbátoríttatva a szives fogadta-
tás által s egyszersmind tekintetbe véve az egyház 
anyagi erejét, volt. u. i. 5000 frt egyházi vagyon és 1500 
forint templomépítési alap, azon indítványnyal léptem fel, 
hogy az egyházat anyaegyházzá tegyük. Az indítványt 
tett követte, s 1887. szept. 18-án az egyháznak már 
rendes lelkésze volt. Az anyásítás fordulópontot képe-
zett egyházunk történetében, a felsőbb egyházi hatóságok 
s azok fejei, szeretett esperesünk s egyházmegyei gondno-
kunk, nagy érdemű püspökünk s kerületi főgondnokunk 
figyelme felénk fordult, mert életjelt s még inkább életre-
való képességet mutattunk. Az ő közreműködésük folytán 
megnyílnak előttünk a segélyek forrása, az államsegély, 
Baldácsy-alap, országos ref. közalap s templomépítési ala-
punk egyre növekedett.; de megnyílt a felekezeti különb-
séget nem ismerő felebaráti szeretet erszénye is és a hol 
zörgettünk, megnyittatott az ajtó s a hol kértünk, nem 
utasítottak el üres kézzel. Örök hálával kell megemlékez-
nünk e város intelligens római hath. és izraelita lakosai-
ról, kik ha jótékonycélú mulatságokat rendeztünk, mindig 
tüntetőleg támogatták azt, ha pedig gyüjtő-ívet bocsá-
tottunk ki, nem mulasztották el azt nemes adományaikkal 
kitölteni; csaknem úgy tettek és éreztek, mintha maguk-
nak akarták volna építeni e templomot. A város négy, 
illetve öt pénzintézete pedig annyira ment támogatásával, 
hogy állandóan ott szerepel egyházunk a segélyezettek 

között. De támogattak a vidéki pénzintézetek és egyesek 
is nemes adományaikkal. 1891. évben pedig Szász Károly 
püspökünk és gróf Tisza Lajos főgondnokunk jóakaratú 
támogatásával az országos ref. közalapból 8000 forint 
segélvkölcsönt nyertünk, melyet 1. ' /2%kal 32 év alatt 
kell letörleszteni. Ugyancsak 1891. évben gróf Tisza Lajos 
egyházkerületi főgondnoknak és Antos János gondnoknak 
több éven keresztül tartó hosszas fáradozás után sikerült 
a m. kir. kincstártól megszerezni, az akkori miniszter-
elnök és pénzügyminiszter dr. Wekerle Sándor jóakarata 
folytán, ezen jelenlegi telkünket a rajta levő két házzal 
együtt 6000 frt kedvező árért (a két ház és a telek 
megér 20,000 frtot), mely ár lefizetésére utólagosan ugyan-
csak dr. Wekerle Sándor figyelmes jóakaratából azt a 
kedvezményt nyertük, hogy azt 20 év alatt kamat nél-
küli egyenlő részletekben fizethessük ki. A nagy volt kor-
mányférfinak itt sem mulaszthatom el a leghálásabb köszö-
netünket nyilvánítani. 

Már előbb egy évvel Hajdú Sándor főgondnok buz-
galma folytán a vármegye közönségétől nyertünk a Tisza-
iadnál és a Zagyva torkolatánál egy telket, melyet később 
a városnak eladtunk 1500 frtért; úgy a megye közönsége, 
mint szintén városunk azon nagylelkűsége, hogy miután 
templomtelket nem kértünk, segélyül 2000 frtot, valamint 
a telkünk keleti oldalán 80 • öl telket adományozott, a 
legnagyobb hálára köteleznek bennünket. Tehát három 
telkünk volt s végre is úgy határoztunk, hogy ezen a 
mostanin építjük fel a templomot s a régi telket, a 
melyen most a Nemzeti szálloda van, eladtuk 12,000 frtért. 
Már ezen eladás előtt 1890. évben a templomtervre a 
pályázatot a mérnöki és építészeti egyesület által meg-
építtettük, melyre beérkezett mintegy nyolc pályamunka, 
melyek közül a mérnöki és építészeti egyesület, mint 
absolut becsüt Sztehlo Ottó műépítész tervét ajánlotta 
kivitelre. Ezen terv úttörő is, a mennyiben először próbál-
kozik a szerző az ötszöget — mint. a protestáns isten-
tiszteletre, hol a szónoklat a legfőbb — legpraktikusabbat 
megvalósítani. Hogy mennyire .sikerült ez Szthelonak, ítélje 
meg a szemlélő nagy közönség. Az első terven kevés 
változtatás is történt, nevezetesen gróf Tisza Lajos azt 
ajánlotta, hogy vakolás helyett roban burkolatot nyerjen 
a külső falazat, a mi a templomot természetesen drágí-
totta. így hozott ki végre Sthelo 34,389 frt 26 krt a 
költségvetésben. Azonban a hosszas hirdetés és alkudozások 
után sem akarta senki fölépíteni. Végre Kocsis Lajos aradi 
építész az 1893. szeptember 23-án kötött szerződés alapján 
36,000 frtért kezdte Sztehlo eszméjét megtestesíteni. Az épí-
tést azonnal megkezdte s 1.893. év végéig a karzati magas-
ságot érte el. 1894. év tavaszán ismét hozzáfogtak az 
építéshez, de márc. 21-én a munkások zaját egyszerre 
elnémítja a félig épült templom állványaira kitűzött fekete 
zászló, mely hirdette, hogy szent és nemes törvekéseink 
leghívebb támasza és bajnoka, az egyháznak egy évtize-
den keresztül buzgó főgondnoka, Hajdú Sándor, kinek 
minden vágya és törekvése az volt, hogy az Úr házát 
megépíthessük, csaknem közel a célpontnál kidőlt az élők 
közül, hagyván maga után gyászt és fájdalmat. Legyen 
emléke áldott s örökre felejthetetlen közöttünk! A vesz-
teség mellett nagy nyereségünk volt az, hogy a pres-
byteriumban volt egy tag, a ki szakképzettségét is az 
Ur oltárára hozta s fáradtságot nem ismerő igazi Aroni 
buzgósággal dolgozott az Úr házának megépítése körül. 
E férfiú Kovách Lajos államépítészeti főmérnök, a ki már 
előbb átalakíttatja és nagy mértékben kijavíttatja az egy-
ház bérházát, utána a paplakot, vezeti a templomépítést, 
ellenőriz, megfigyel és mér mindent, vezeti az építési 
naplót, szabályozza az egvházfelket és temetőjét, meg-



építteti a kerítéseket és harangozó lakást. A tevékeny, 
buzgó férfi találja jutalmát az öntudat azon nemes érzé-
sében, hogy egyházának hasznára, előmenetelére többet 
tett, mint a mennyit presbyteri esküje tőle kívánt. 

A templomot Kocsis Lajos 1894. év végére, elte-
kintve attól, hogy a faragott kövek nagyon lassan szállít-
tattak. teljes megelégedésünkre befejezte. Természetesen 
munkatöbblet itt is van. habár nem sok. Az építkezés 
közben pedig az egyházi közgyűlés elhatározta, hogy a 
templomot fel is szereli s a templomkertet díszes vas-
kerítéssel körülveszi; így csináltattunk orgonát a híres 
Angster József gyárában Pécsett 1590 frtért, egy haran-
got is Walser gyárában, mert a második és harmadik 
harang megcsináltatására vállalkoztak buzgó áldozatkész 
egyháztagok, u. i. a második harangot öntettette Somogyi 
József egyházmegyei tanácsbiró, ügyész és presbyterünk, 
a harmadik harangot pedig Surányi Gedeon és neje; hir-
dessék ez ércnyelvnek az ő áldozatkészségüket nemzetség-
ről-nemzetségre.( Sokba került még a templomkert földdel 
való feltöltése. így a templom mindennel felszerelve, kerí-
tését is beleértve, belekerült 44,000 frtba, miután pedig 
az egyháznak ennyi pénze nem volt 10,000 frt kölcsönt 
kellett fölvenni, mely súlyos teherként nehezül e törekvő 
egyházra. De bízunk, még nem rövidült meg a jótékony-
ság keze s nem hagy el az Ür, a kinek szemei vigyáz-
zanak ezen néki immár felajánlott házra s áldását adja 
a mi jótevőnkre s e gyülekezet nagyjaira s kicsinyeire 
mindörökre. 

Kelt Szolnokon, 1895. jún. 9. 
I f j . Csekey István, 

ref. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Természeti törvény a szellemi világban. írta Drummond Henrik, 
fordította Csizmadia Lajos. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
kiadványa. XXVIII + 257 lap. Budapest, 1895., Hornyánszky V. 

nyomása. Ára 1 frt 50 kr. Mutatvány az Előszóból. 

II. 

Most már felvethetjük a kérdést; mit várhatunk 
Drummond müvétől? Természetesen e helyen inkább csak 
utalhatunk a várható eredményekre. 

Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy e mű a keresz-
tyénség Alapítóját újra dicssugárral veszi körül, miután a 
tudomány nevében oly soká vérezték töviskoronával fensé-
ges homlokát. A müveit világ, átlag véve. ma olyanformán 
gondolkodik a Krisztusról, hogy az tényleg sok, szép er-
kölcsi igazságot hirdetett s követői az istenség dicsőségével 
ruházták fel. Ezt a nézetet takarja ugyan sok helyen a 
hivatalos egyházi (pápista vagy prot. orthodox) felfogás, 
de a méreg tényleg ott dúl a lelkekben. A művelt ember 
ma úgy van meggyőződve, hogy a népet nem kell hitében 
háborgatni. Érzi, hogy ő a népnek kellő hitbeli alapot 
nyújtani nem képes. A maga részéről meg van győződve, 
hogy az evangeliomi elbeszélések alkotásába a képzelődés, 
a naiv hit, a gyermekies gondolkodásmód folyt be. A többi 
vallásalapítókról is alkottak mythosokat. Azután meg a 
történeti kutatások meggyőzték arról, hogy a keresztyén-
ség is csak fejlemény lehet. A zsidó és pogány műveltség 
fejleménye. Természettudományi felfogásaival pedig épen 
ellenkeznek az evangeliomi elbeszélések. Nem ellenkezik-e 
az általános tapasztalattal, hogy ember halottakat támasz-
szon és maga is föltámadjon ? A modern művelt ember 
előtt a Krisztus egy tökéletesebb természeti ember. Jó em-

ber, okos ember. Erényekkel felcziezomázott ember, de a 
ki születik, él. eszik, alszik, tanít és meghal, mint más 
ember. 

Már most Drummond müve úgy mutatja be a Krisz-
tust, mint a ki a magasabb szellemi világ törvényeit, az 
abba való belépés, az abban való fejlődés feltételeit, az 
abból való kizáratás veszedelmét oly annyira a mai ter-
mészettudományi felfogásnak megfelelően írta le s tanít-
ványaival is ez ország titkait oly jól megértette, hogy a 
biologus a XIX. század végén ámulattal telik el. A dolog 
tehát egészen világos. A Krisztus nem természeti ember. 
Az Isten országa alapításáról s fejlődéséről tett nyilatko-
zatai nem moralizáló frázisok. Az Isten országa egy felsőbb 
isteni világ, melyben a tökéletes élet lakozik. A végkövet-
keztetéseket kérdések alakjában vonjuk ki. E kérdésekre 
feleljen kiki saját maga. A tökéletes világ alapítója lehe-
tett-e a mi tökéletlen világunk productuma? Az Isten orszá-
gának alapítója lehetett-e ember ? A ki képes nekünk 
tökéletes életet nyújtani, annak nem kellett-e szükségképen 
a halálon diadalmaskodnia? Hol van az a pogány vallás 
vagy görög filozófia, melynek az Isten országáról adott 
törvényei megegyeznek a természettudományi, különösen a 
biologiai törvényekkel? Természetfölötti, csodás ránk nézve, 
hogy a Krisztus betegeket gyógyít, halottakat támaszt s 
maga is feltámad? De hát az ásványra nézve nem ter-
inészetfölötti-e az az élet, a mit a kis ibolyától nyer? 
És ha valaki igazán megváltónk és Szabadítónk akar lenni, 
hát nem hatalmasabbnak és tökéletesebbnek kell-e lennie, 
mint a milyenek mi vagyunk? Bűntől és haláltól nem ment-
nek kell-e lennie? A tökéletes életben lehet-e hiány? Nem 
természetes-e, hogy az Isten országának Alkotója isteni 
módra hasson, alkosson és cselekedjek? Egy régi bizony-
ságtevő nem szégyelte a Krisztus evangeliomát, mert érezte 
a maga szivén, hogy az Istennek ereje. Hát mi szégyel-
jük-e, a kik tudhatnánk, hogy az nemcsak Isten ereje, 
hanem a modern tudomány koronája is ? A ki e kérdésekre 
jól megfelel, az bizonyára be fogja vallani, hogy a keresz-
tyén igazságokhoz, a Krisztushoz való visszatérésre van 
szükségünk. A modern kétkedő hiába mondja, hogy átku-
tatta az ásvány-, növény-, állat- és embervilágot s olyan 
jelenségre, mint az evangéliumok Krisztusa, nem talált. 
Természetes, hogy nem talált. Nem is találhatott. Mert a 
Krisztusban isteni élet nyilvánult. 0 tehát egyetlen. Eléged-
jék meg a kétkedő azzal, hogy az Isten országa nem chaos. 
Hanem épen azért, mert törvényen alapuló ország az, a 
kétkedő ne akarja annak az országnak első törvényét meg-
sérteni s magasabb segítség nélkül ne akarjon oda bejutni. 
Hiszen a növényországba sem lehet magasabb segítség nél-
kül belépni. Hát az Isten országába hogy lehetne! 

Viszont jó lenne, ha azok is felébrednének álmokból, 
a kik, mint a római egyház, egy csomó tévedéssel kevert 
keresztyén tanrendszert dobnak az emberek nyakába. Sőt 
a protestáns betü-ortliodoxia hívei is kiolvashatnák épen 
saját dogmáikból, hogy keresztyénné nem lehet az, a ki 
egy sereg tételt elfogad, mert előtte már sok okos ember 
ugyanazt vallotta. Nem a hitcikkek erőszakolásával, nem 
a lélek szabad szárnyalásának meggátlásával lehet biztosí-
tani a keresztyénséget. Mit ér a hitcikkek uralma, ha nincs 
keresztyén élet! El hát a gyávasággal! El a milliók lel-
keinek leigázásával! Állítsátok oda a Krisztust a szemek 
elé, úgy a hogy ő élt és hatott! majd az ő isteni hatása 
több keresztyént alkot, mint a hitcikkek bemagoltatása. 
Mindenek felett pedig el azzal a tétellel, hogy az egyház-
nak ember lehet a feje, gyarló, erőtelen ember. A Krisztus 
egyházának csak a Krisztus lehet a feje. A Krisztus a föld-
ről eltávozott, de az ő egyházától, az ő híveitől nem távo-
zott el. Ha a Krisztus adja az új életet, ha ő lakik a szi-



vekben s munkálja a keresztyén növekvését, hát akkor 
hogy lehet ép az ő nevében az ő távollétéről beszélni ? 
A kik az ő távollétét hirdetik, azok az ő hívei nem lehetnek. 

A Krisztus jelenléte azonban nem valami homályos s 
érthetetlen valami. A buzgón éneklő és imádkozó, az Isten 
igéjével, a magasabb élet kérdéseivel folytonosan foglal-
kozó lelkek által van köztünk jelen a Krisztus. Az az egy-
ház, a melyikben az evangeliom át meg áthatja a szive-
ket s nemcsak az ajkakon lebeg, az az egyház, melynek 
tagjai a Krisztusból táplálkoznak, az áldás lesz a nemzetre 
és az egész nemzetiségre nézve. Mert az ilyen egyház hozza 
közel az emberekhez énekeivel, imáival, prédikáltatásával, 
könyveivel, hírlapjaival, egyesületi tevékenységével azt az 
isteni környezetet, a mely nélkül az emberi lélek elszárad, 
elvész. Ha lesznek ilyen egyházak, akkor azok is, a kik 
eddig a tudomány nevében csak a szervetlen és a szerves 
világról szóltak, meg fogják érezni, hogy az Isten országa 
nem beszédekben áll, hanem hatalomban, hogy az Isten 
országa nem képzelődés, hanem valóság, a melyről, a ki 
nem tud, bizony a megismerhető dolgok legértékesebbiké-
től zárja el magát. 

Még csak egy szót. A fordító nevében is köszönete-
met fejezem ki az Irodalmi Társaság titkárának, a ki a 
superrevisió alkalmával sok hasznos javítást eszközölt a 
fordításon. 

És ezzel hadd keljen útjára e mű. Hasson, világo-
sítson és építsen közöttünk is. Oszlassa a kételyeket, rázza 
fel a közönyt, éleszsze a hitet és győzzön meg ez is min-
deneket a felől, hogy „nem adatott emberek között ég 
alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, 
mint a Jézus Krisztusnak neve /" 

Szabó Aladár. 

B E L F Ö L D . 

Miért ne érintkezzék a lelkész házról-házra 
járva egyházközsége nagyjaival? 

E nagybecsű Lap nt. szerkesztőjének ezen kérdésére 
sietek megadni a feleletet azon tapasztalatok alapján, a 
melyeket én szereztem akkor, mikor a »cura pastoralis«-t 
házról-házra járva akartam gyakorolni. 

Igen, mert a Lévay kollega házról-házra járása engem 
is hasonlót tenni késztetett annak idejében. Elindultam 
tehát és pedig olyan szándékkal, hogy előbb azon háza-
kat, családokat keresem fel, a hol és a melyben biztos 
tudomásom szerint nagy baj van. 

Azt hiszem, hogy ez nem is volt rossz elhatározás. 
Egy háznál már két teljes év óta sorvadozott a 

családanya, kinek három apró gyermeke van s már egy 
év óta fel se kelt a maga erején az ágyból s a háznál 
ott van az öreg-apa, illetve a betegnek öreg édes apja is, 
de más aztán nincs senki a férjen és gyermekeken kívül. 

A család a zsellérek közé tartozik, tehát olyan sze-
gény, hogy a férj otthon nem ülhet; neki menni kell a 
kenyér után, mert ha ő is otthon van: még a betevő 
falat is hiányozni fog a háznál. 

Az öreg édes apa nem bírja forgatni s leszállítani 
a beteget, ápolót nincs miből fogadni; a jó szomszéd 
asszonyok és egy közel lakó testvér segítnek ugyan szí-
vesen, de ezek sem érnek rá mindég, hogy kellő időben 
megjelenjenek és segítsenek. 

Egy napon jépen akkor jött haza a férj, mikor a 
betegnek a testvére volt ott segíteni s ez valami szemre-

hányó szót talált mondani, a mi méltán zokon esett a 
kenyérkeresésből hazajött, különben is hamar haragra lob-
bi nó természetű férjnek. 

Én mint látogató történetesen épen akkor nyitottam 
be az utczaajtót s léptem át annak küszöbét, mikor a 
sógor ölbe kapva hozta kifelé a sógorasszonyát, a ki ékte-
len visítást vitt véghez. Én megálltam szótlanul s vártam, 
hogy mi fog történni. 

Az történt, hogy a sógor kitette az utczaajtón az ő 
sógorasszonyát s azt mondotta neki: »ezen a telken én 
parancsolok s nekem itt nem parancsol senki!«. . . Ezzel 
becsapta az utczajtót s engem tulajdonképen csak akkor 
vett észre, hogy ott vagyok. 

»Piát tiszteletes uram most mit keres itt?« szavak-
kal köszöntött s nyomban utána tette, hogy menjek a kido-
bott sógorasszonya után, ha azt akarom, miszerint ki ne 
taszítson engemet is. 

Szót fogadtam s az nap nem is mentem tovább. 
Elég pásztori gondot adott nekem erre a napra, elmél-
kedni afelett, ha vájjon nem jó volna-e megírni Lévay 
kollegának ezt az esetet?... 

Nem írtam meg. 
Pár hét múlva azt tűztem ki célul, hogy megláto-

gatom azt az öreg özvegy asszonyt, a kiről tudtam, misze-
rint régóta nagy beteg már. 

Az elhatározást nyomban tett követte. 
Itt már nem csak az utczaajtón mentem be, hanem 

a szobába is, a hol a beteg feküdt. Épen akkor gyötörte 
szegényt az a lázas nyavalya, a melynek kínzása alatt 
ruháját tépni, takaróját szaggatni szokta s szidalmakkal 
illette hű ápolóit, a kik pénzen fogadott rokonok voltak. 

Ezek kértek, hogy távozzam, mert ilyenkor nem jó 
szólni sem a beteghez. Nem fogadtam szót, csendesíteni 
akartam a dühöngőt, de nem hallgatott rám, noha meg-
ismert, hanem összeszidott engemet is. 

Eljöttem tehát azon elhatározással, hogy beteget nem 
látogatok meg többet hívás nélkül sem mennyiért sem 

Nem is látogattam. 
Hanem arra határoztam magamat, hogy olyan egész-

séges házastársakat látogatok meg, a kik gyakran versen-
genek, szóval nem élnek békességben. 

Hát hiszen, ha valahol, az ilyen házaknál csak meg-
bizonyítja hathatós erejét a házalással egybekötött »cura 
pastoralis.* . . . 

Ki is mutatta. 
Epen akkor folyt a családi dráma legszomorúbb 

színjátéka, mikor oda érkeztem. 
Az asszonyt bottal verte a férje, a gyermekek el-

bújva jajveszékeltek. 
Bizony kicsibe mult, hogy én is ki nem kaptam. 
Ennyi aztán elég volt leckéül arra, hogy az én 

pastoralis prundenciám, a gyülekezet nagyjaival találko-
zásra nézve a házról-házra járást ne tudja összeegyeztetni 
a cura pastoralissal. 

Az összeférhetetlenséget igazolva találtam a Lévay 
kollega egyik-másik esete által is, a többek közt azzal, 
mikor ilyen házhoz ment (nem is maga, hanem presbv-
terekkel), a hol a gazda épen akkor érkezett haza egy 
kocsi csempészett dohánynyal. 

És, házról-házra járva, óh mennyi mindent kell 
látnia a lelkésznek, a mire ha szemet huny: részt vesz 
nyilván abban a törvényellenes tényben; s ha nem akar 
részt venni abban: akkor meg a feladó szerepére kell 
vállalkoznia. 

Jobb tehát otthon ülni és csak olyan helyeken gya-
korolni a lelkésznek a cura past.oralist, a hol — előre 
kitűzött időben — összegyűlve várják őt a felnőtt egy-



háztagok, az egyházközség nagyjai, vagy a hová hívják 
a lelkészt s így a hol várják is és pedig szivesen várják 
minden bizonynyal. 

De meg mi is lenne abból, ha a nagy városi lel-
készek vállalkoznának arra. hogy házról-házra járva érint-
keznek a gyülekezet nagyjaival? 

Képtelenség ilyet még akarni is. 
Hódmező-Vásárhelyen bizonyosan van az ev. ref. 

egyháztagok birtokában 8 ezer lakóház s a külön ház-
tartásban élő családok számát lehet tenni legalább is 
12 ezerre. 

Egy-egy lelkészre 2—2 ezer numerus és 3 — 3 ezer 
család esik átlag ezen felvétel szerint nagy valószínűséggel. 

Ha tehát minden évben el akarnak menni a lelké-
szek minden házhoz: egy-egy napra (mind a 365 napot 
felvéve) esik 6 - 6 ház, 9—9 család. Ha pedig csak min-
den harmadik évben akarnak bekopogtatni egy-egy házhoz 
és érintkezni egy-egy családdal: akkor is esik egy-egy 
napra 2—2 ház és 3—3 család. 

Egész nyugodtan állítom azért, hogy ha mások nem 
volnának is velem egy véleményen a lelkipásztorok háza-
lása felől: egy véleményen vannak minden bizonynyal a 
h.-m.-vásárhelyi és debreceni kollegák. 

Ezen tényállás is tehát szolgáljon feleletül a hozzám 
intézett szerkesztői »miért?* nagyfontosságú kérdésre. 

Végre »az ember tervez, Isten végez« példabeszéd 
igazsága senkin sem teljesedik be többször, mint a lelki-
pásztorokon, még faluhelyeken is. 

íme, pl. én a mult héten szerdán azt terveztem, 
hogy tegnap és ma délután gyermekistentiszteletet tartok. 
Igen, de csütörtökön reggel azt jelentették, hogy meghalt 
az özvegy papné s pénteken délután kell temetni prédi-
kációval. meg »alkalmaztatás«-sal; pénteken reggel meg 
azzal a hírrel leptek meg, hogy meghalt egyik szomszéd 
asszonyom, a kit szombaton délután temettetnek hozzá-
tartozói szinte prédikációval és »alkalmaztatás«-sal. Ma 
délutánra meg olyan ekklézsiai halaszthatlan dolog akadt, 
a mi miatt lehetetlenség volt tervemet megvalósítani. 

Míg a halott-temetés mostani rendszere fennáll: 
lehetetlenség is a »cura, pastoralis«-t úgy végezni ma, a 
mint azt a »pastoralis prudentia* tervezte tegnap. 

Kérem ezt is figyelembe venni.* 
Agya. Nagy Sándor, 

evang. reform, lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Sajátságos egyházi és theologiai viszonyok vannak 

a jelenkori német protestantismus körében. Az egyetemi 
theologia állítólagos negatív kriticismusa s a Bodelschwing-
féle >szabad theol. fakultás«• csodaszülöttje legközelebb 
élénken foglalkoztatta Berlinben a positiv egyházi irányú 
körök összetoborzott híveit. Az eredmény előre volt lát-
ható. Maguknak a positiv köröknek belső egyenetlensége, 
a sarkalatos theol. alapkérdések körüli tájékozatlansága s 

* A hívek látogatása a »cura pastoralis«-nak egyik tisztázott 
elve, melyet a t. cikkíró által fölhozott nehézségek teljességgel nem 
döntenek meg. Ezek csak azt mutatják, hogy miként minden kez-
det, úgy a hívek látogatásának megkezdése is nehéz, de nem ki-
vihetetlen. Kezdeni kell mindjárt a hivatalba lépéskor s folytatni a 
szükség és alkalom szerint, akkor a felhozott esetek nem ismétlőd-
nek. A nagy gyülekezetekben a parokhiális rendszer segíthet a 
fizikai akadályokon. Szerk. 

gyakorlati ügyefogyottsága napnál világosabban tünt ki a 
szabad theol. kutatást támadó május 8-iki berlini kon-
ferencián. 

A »tartományegyház* tág cégére alatt tanácskoztak 
s kisült, hogy csak a pozitív uniói és orthodox irányú 
párttöredéket képviselhették . . . Stöcker et consortes. Hivő 
laikusok és pozitív irányú lelkészek voltak jelen nagy 
számmal, kik aztán ugyancsak ítélkeztek a modern theo-
logia és annak az egyházhoz való viszonya felett. 

E pártgyűlés szelleme leginkább annak többek által 
megvitatott rezolutióiból tűnik ki. így Köbeit lelkész az 
egyház s a theol. fakultások kölcsönös együttható műkö-
dését csak abban az esetben tartotta lehetőnek, ha a theol. 
professzorok az igehirdetőkkel együtt vallják azt, hogy 
»Jézus az igaz Isten s a biblia Istennek csalhatatlan igéje«. 
Hogyan egyezteti össze már most Köbeit tétele első részét 
a János 17. 3-ban foglaltakkal, a melyek szerint: »ez 
pedig az örök élet, hogy tégedet egyedül (már t. i. az atyát) 
ismerjenek lenni igaz Istennek«, annak bővebb kifejtésé-
vel adós maradt, valamint azt sem fejtette ki, hogy miként 
azonosítható a betű szerint inspirált biblia magával az 
isteni igével. Igenis valljuk a biblia inspirációját, de nem 
mechanikus, hanem ethikai értelemben, mely a bibliai 
kritikát, a prot. írásmagyarázatnak azt az ifjító elemét ki 
nem zárhatja. Itt megjegyezzük, hogy nevezett referens 
még valótlanságoktól sem riadt vissza. Azt állítja, »hogy 
a papság hanyatlásával maguk az egyetemek is hanyat-
lottak«. Mi úgy tudjuk az egyház históriájából, hogy a 
pápaság csakugyan a XIV. század óta hanyatlott, de attól 
kezdve emelkednek is az egyetemek, a melyek a XV. szá-
zad nagy reformzsinatjain ugyancsak élesen ítéltek a ha-
nyatlott pápaság fölött. Ez egy históriai tény, a melyet 
elvitatni nem igen lehet. 

Egy másik theol referens, Müller gütersloh-i lelkész 
az t, a nagyhangzású tételt vitatta: »az egyházé a theologia, 
nem az egyes tanároké*. Tehát Origenes, Ágoston, Anselm, 
Luther, Kálvin és Scbleiermachernek nem volt theologiája, 
de koruk egyházának igen! Vagy mit mondjunk arra : »a 
keresztyénség lényege a csuda*, s annak normája: »meg 
vagyon írva«! Hogy mit nevez csudának az új szövetség, 
az Ján. 4. 48-ban megolvasható, de hogy a mereven oda 
állított s hatásra számított frázis: »meg vagyon írva*! 
nem lehet a keresztyénség normája, bizonyítja már az, 
hogy Máté 4, 6 szerint az Úrral szemben maga az ördög 
is a normára hivatkozott, s az Úr egy másik normával 
verte vissza, ugyancsak mondván: »meg vagyon írva!* 

Sajnálatos a dologban az, hogy a berlini értekez-
leten, a hol a főegyházi tanács képviselete, a generál-
superintendensek és Zöckler, Schlatter s más pozitív theol. 
tanárok teljesen távol tartották magukat, a döntő kérdé-
sek körül is tájékozatlanság volt észlelhető. így tájékozat-
lanok voltak az »evang. hit, evang. hitvallás evang. egyház« 
alapkérdéseiben. Mindenünnen hangoztatták, hogy az evang. 
hit feltétele a prot. theologiának. Teljesen igaz, csakhogy 
itt minden attól függ, mit értünk mi evang. hit alatt. Az 
egész értekezlet beszédeiből kitűnik, hogy ott »az egyház 
hite* s »a gyülekezet hitalapja« alatt annak, mint igaz-
nak elfogadását értették, a mit az egyház tanít. Ez azon-
ban a hit fogalmának pápás és nem evang. meghatározása, 
mely utóbbi hivő bizalom a Krisztusban megjelent isteni 
kegyelem iránt. így értelmezte a hit elvét Zorn jogtanár 
is, a ki azt a tételt kockáztatta meg, hogy »a hitkényszer 
kezdete és vége minden tudományos kutatásnak«. Saját-
ságos pápás megtévesztése ez egy protestáns irányú gon-
dolkodónak! 

S ugyancsak oly kétértelmű határozatlansággal jártak 
el az »evang. hitvallás« s az »evang. egyház* fogalmaival. 



Ha így állítják fel a tételt, hogy az evang. theologia le 
nem térhet az evang. hitvallás alapjáról, úgy ez helyes, 
de ha az evang. hitvallást egyszerűen csak a hitvallásos 
könyvek formulázott tanaival cserélték föl, úgy ezzel csak 
igazolták, hogy evang. theologiailag következetesen gondol-
kodni nem képesek. Az ev. hitvallás egy ideális nagyság, 
mely vallási substanciáját, hogy úgy mondjam lelkét képezi 
a hitvallásos könyveknek; ép azért utóbbiak tökéletlen 
emberi művek, s az illető kor fejletlen theologiája által 
feltételezettek. írás és hitvallás kölcsönösen feltételezi egy-
mást; az egyik a norma normans, s a másik a norma 
normata, s csakis a kettőnek kölcsönhatásán épül föl min-
den igaz ev. prot. theologia. 

Hát még milyen zűrzavar uralkodott a berlini kon-
ferencián az »evang. egyházfogalom* értelmezése körül! 
Az ev. egyház és theologia jogviszonyát a római pápás 
egyház és theologia jogviszonyával zavarták össze, nem 
törődve azzal, hogy más az egyház fogalma a pápás és 
más az ev. egyházban. A katholicismus szerint az »egyház« 
jogi közösség, s a mi annak körén kívül esik, az »világ* 
profán értelemben véve, míg szerintünk az egyház »hit-
és istentiszteleti közösség*, a melynek értelmezése szerint 
állam, iskola és tudomány nem ^világi* valami azért, 
hogy szoros jogi értelemben véve nem »egyházi* jellegű. 
Ilyen katholizáló jogi dedukciók, a milyenekkel Zorn tanár 
operált, Luther haragját vonták volna magukra, ki nagyon is 
ismerte a theologiának a jogilag szervezett egyház melletti 
autonómiáját. 

Még jobban dörmögött Stöclcer, az ismert berlini 
antisemita ker. socialista agitátor, ki arról a thémáról 
értekezett, hogy népünknek nincsen szüksége a theol. 
professzorok tud. theol. kísérleteire, s fölhívja mint a haj-
dani inquisitorok, a királyt, hogy Harnack esete módjára 
csináljon önhatalmúlag a főegyházi tanács megkérdezése 
nélkül rendet a theol. professzorok között. Ennél frivolabb 
remediumot aligha találtak fel a theol. tanszabadság s a 
tudományos kritika agyonhallgattatására! Hiszen áll az, 
hogy sokan egyházhistória helyett tisztán csak históriát, 
dogmatika helyett vallásphilosophiát s ó és új szövetség 
helyett héber és görög szövegmagyarázatot adnak elő, s 
azt is tudjuk, hogy az egyoldalú szakrendszer specialistái 
közül sokan darwini fejlődési theoriákat, alkalmaztak a val-
lástörténetre (Bender) és a túlságos kriticismus és skepticis-
mus szülte hypothesisek terére tereitettek, de azért azokat 
csak az igazság, az igaz tudományos kutatás fegyvereivel s 
nem inquisitori rendszabályokkal győzhetjük le. Magában 
az igazságban meg kell lenni az erőnek a tévedések 
elviselésére és lehető legyőzésére. 

Az vezet bennünket azokra a segédeszközökre, a 
melyeket a berlini értekezlet a jelenkori theol. és egyházi 
bajok enyhítésére ajánlott. Ezek között szerepelnek: hogy 
a porosz theol. hallgató a nem porosz egyetemeken, tehát 
Erlangen és Bostock igaz hitű fakultásain is tanulhasson, 
s hogy a theol. fakultás tanárai a theol. vizsgáktól távol 
tartassanak, s azokat tisztán az egyházi körök lássák el. 
Bodélschwingh »szabad theol. fakultása Herfordban* volna 
ilyen kísérletek megtételére az igazi hely és alkalom, a 
hol az egyház nagyobb befolyása a theol. tanárokra biz-
tosíttatnék s a hol a fakultás többé alá nem ásná »az 
üdvnek alapjait s egyházunk s evang. népünk igaz érde-
keit*. Hogy »az egyház nagyobb befolyása alatt* termé-
szetesen a főegyházi tanács s az egyetemes zsinati többség 
hatása értendő a theol. tanárok kinevezésénél, magától 
értetődő dolog. Azt hiszszük azonban, hogv a berlini érte-
kezlet pápás irányú kísérletei a theol. tudomány szabad-
ságának megrendszabálvozása tekintetében a porosz állami 
és egyházi főhatóságoknak imponálni épen nem fognak! 

Míg a pápás egyház propagandája -— mint ismeretes — 
az egész keletnek behálózására törekszik, addig az egyház 
az unió kísérleteinek elodásával továbbra is serényen építi 
ki benső vallásos és külső hierarchiai ügyeit az egész 
vonalon. Az új konstantinápolyi patriarcha VII. Anthinos 
egy tanult s irodalmilag is képzett keleti theologus, kinek 
a bolgár kérdésben szerencsésebb keze van, mint elődjé-
nek, főleg papsága egyházias és irod. kiművelésére fekteti 
a fősúlyt. Első tette az volt, hogy a mint patriarchai 
székét ez év elején elfoglalta, egy Stefanovics Pál nevű 
gazdag perai görög nagykereskedőt arra indította, hogy 
az utolsó földrengés alkalmával teljesen ruinált chalki-i 
theol. iskolát 500 ezer frankon újból fölépítette. Mint írják, 
az új épület a maga berendezéseivel egyik díszét képezi 
a török főváros e részének. Szép ténye az a vallásos 
hitbuzgóságnak! 

Sokat árt a görög egyháznak a bolgár Jcérdés. A 
bolgárok azt kívánják, hogy a török tartományokban lakó 
atyafiaik saját érsekeik és püspökeik alatt a konstanti-
nápolyi exarcha, mint bolgár egyetemes patriarcha főha-
tósága alá helyeztessenek. Alapjában véve a kérdés nem 
vallásos egyházi, hanem nemzetiségi kérdés, t. i. a görög-
ség és szlávság dominálásának a kérdése a Balkánfél-
szigeten. A bolgárokat különben a jelzett kérdésben már 
az 1872. konstantinápolyi zsinat is a régi kánonok alapján 
schismatikusoknak jelentette ki. 

A görög egyház belső életének egyik örvendetes 
jelensége annak irodalma. így a német prot. egyetemeken 
tanult Papadopulos athénei gyakorlati theol. professzor 
írt az ókatholikusokról s azoknak a görög egyházzal való 
barátságos intencióiról, Skalzounis tanár kitűnő apo-
logiát írt a keresztyén hit- és erkölcstan alapigazságai 
mellett szemben a darvinizmus és materialismus táma-
dásaival, s végről megemlítjük, hogy különös súlyt fektet-
nek újabban az egyházi szónoklatra s a gyakorlati theo-
logiára általában, mely téren főleg Germanos metropolita 
és Koliazos korinthusi érsek tűnik ki a görög források 
szerint. S újabban lélekemelő az az érintkezés, a mely-
ben a görög egyház a német prot. theologia liberális kö-
vetőivel állanak. Úgy látszik, kezd mozdulni a föld a 
liturgia s a traditio merev görög egyháza alatt! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** Az ötödik Evangelium. Egyházi és világi lap-
jaink sokat foglalkoztak annak idején Notovits orosz utazó 
nagy felfedezésével. Notovits tudvalevőleg felfedezte {?) a 
Himis kolostorban az ötödik evangéliumot, mely a »szent 
Issa« (Jézus) életéről szól s annál fontosabb, mert Jézus 
ifjúkoráról tartalmaz életrajzi adatokat. Megjelent francia 
nyelven »La Vie inconnue de Jesus-Christ* címmel s 
már hét kiadást ért. Németül háromszor adták ki »Eine 
Lücke im Leben Jesu* cím alatt. Ezóta már angol nyel-
ven is megjelent. A positiv keresztyénség ellenei büszkén 
hánytorgatták, hogy még eddig nem sikerült megcáfolni 
s ezért nagy a félelem egyházi körökben miatta. Dr. Witz 
bécsi ref. lelkész foglalkozott e művel bővebben »Keine 
Lücke im Leben Jesu* című felolvasásában, mely később 
nyomtatásban is napvilágot látott s kellő értékére szál-
lította le Notovits felfedezését, melynek történelem és ki-

60* 



jelentés egyaránt ellent mondanak. Kedves szolgálatot 
velünk tenni olvasóinknak, midőn Dr. Witz szép munkáját, 
mely franciára is lefordíttatott, s melynek fordítási jogát 
sikerült megszereznünk, lapunkban közölni fogjuk. A közlés 
a jövő számban indul meg. 

** Szalay-Baróti »Magyar nemzet története* 
című nagy történelmi művének első kötetéből most jelent 
meg a 15-ik füzet. Ezt a füzetet két csinos kivitelű mű-
melléklet és 15. a szöveg közé nyomott illusztráció 
diszíti. A mümellékletek egyike: »II. Endre kiadja az 
aranybullát*; a másik a »Tatárjárás után« címet viseli, 
mindkét kép Geiger J. P. rajza. A szöveg közé nyomott 
illusztrációk a következők: IV. László király ezüst pénze. 
Kezdő »L« betű IV. László 1274-iki okleveléről, III. Endre 
király pecsétje, Habsburgi Rudolf szobra, IV. Miklós pápa 
(XIII. századi szobormű), Martell Károly (XVI. századi 
festmény után), III. Endre király, Ágnes királyné, Nassai 
Adolf király pecsétje, 111. Endre király ezüst pénze VIII. Boni-
fácz szobra, Magyar szentek képei, Ágnes királyné dypli-
chonján, Ágnes királyné oltárkendője, Izmaelit. A szöveg-
ben az Árpádházból való királyok kora van tárgyalva 
nevezetesen: V. István IV. vagy Kun László — III. Endre 
és köz és műveltségi állapotot az Árpádok korában. Jó 
lélekkel ajánljuk mindenkinek ezen jeles mű megszerzését, 
a mely 30 kros füzetekben jelenik meg is kapható Lam-
pel R. féle cs. és kir. udvari könyvkereskedésben. Buda-
pest Andrássy-út 21. Az egész mű 60—-62 füzetben lesz 
teljes. Előfizethetni hat füzetre 1 frt 80 kr., 12 füzetre 
3 frt 60 krral ugyanott a kötetes kiadásra 1 frtos havi 
részletre is előfizethető. 

** »Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete* című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
a 37-ik füzet, melyben Gracza György a székely tábor 
fölosztását s Kolozsvár elestét mondja el. a szokott élénk-
séggel. Ebben a füzetben ér véget a Il-ik kötet, s egyúttal 
elkezdődik a 111. kötet. A füzet egykori képei a követke-
zők : A honvédség fegyvereiből. Gábor Áron elsüti felszerelt 
első ágyúját. Turóczy Mózes Gábor Áron ágyúöntőjének 
gyárvezetője (1893-iki arcképe). A szászvárosi csata 1849. 
febr. 7-én. (Egykorú kép.) Kufstein vára 1850-ben. Erdőssy 
Rafael, Bem tábori lelkesze. Az oroszok által felgyújtott 
Losonc városa a leégés után. (Egykorú kép.) Vasasnémet 
tisztnek a kardja. III. Pépcsináló magyar nők. 

** A Hajnal belmissziói folyóirat 6-ik száma Szabó 
Aladár szerkesztésében következő tartalommal jelent meg: 
Kis palakok. Szabó Aladár. A szerszámok vitája. Stráner 
Vilmos. Az üdv-hadseregének sociális munkája. Fichtner 
után Kovács László. »Protestáns Otthon« Budapesten. 
Meyer Endre. Beszélgetés egy baptistával. Kutas Bálint. 
Speculum veritatis. Apróságok. Tárca: I. Pünkösdkor. Köl-
temény. Halász Margit. II. Mutatvány az »Ó-szövetségi 
Képek*-bői. Jámbor Lajos. Missziói mozgalmak. Irodalom. 
Biblia-olvasó kalauz és bibliai thémák. 

** »Die Aula« cím alatt jelenik meg április elseje 
óta Münchenben egy heti folyóirat, mely »az akadémiai 
világ« érdekeinek szolgálatára van hivatva. »A jelenkori 
szellemélet egységesítése* képezi közelebbről a kitűnően 
szerkesztett folyóirat megoldandó feladatát, s e célból a 
legkitűnőbb német szaktudósokat gyűjti maga köré. A 
tudás világának széles kiterjedése szükségessé tette ugyan 
»a specialismust*, mely azonban viszont az egyes tudo-

mányágakat elidegenítette egymástól, s így azoknak szer-
vesebb összefoglalása vált szükségessé, a mint az egye-
temi aula is az összes fakultásokat egyesíti a maga köré-
ben. Kiválóbb cikkeiből kiemeljük a következőket: Carriére 
A szellem egysége; Rehmke: A lélek lényege; Hardy: 
A buddbismus és a keresztyénség; Kohler: A római és 
a német jog; Lange: Az aestbetika jelenkori feladatai; 
Siebeck: A mechanikus világnézet történeti keletkezése; 
Ostwald: Chemiai gondolatok; Gegenbauer: A régi egyip-
tomiak mathematikája stb. A folyóirat inkább a tudo-
mányos eredmények összefoglalására, mint az egyes rész-
letkérdések szakszerű kutatására fekteti a fősúlyt. Tudo-
mányos köröknek való orgánum, mely általános tájéko-
zást nyújt az egyes szakstudiumokról s azoknak egymás-
hoz való viszonyáról. Követi tehát a munkafelosztás elvét 
az egyes szakkérdések megvilágításában. Csak örömmel 
üdvözölhetjük azt az orgánumot, mely így a szellemi és 
természettudományok egyesítésére s érdekeik összeegyez-
tetésére törekszik. A folyóiratot Vobach jóhírű müncheni 
könyvkiadó cég bocsátja közre s füzetes kiadásban is 
kapható. Előfizetési ára évnegyedenként 3 márka, könyv-
árus úton azonban csak 5 márkáért kapható. Melegen 
ajánljuk tudományos köreink szives figyelmébe és támo-
gatásába. (ss.) 

** Az egység és többség tana a büntető jog-
ban. Irta: dr. Finkey Ferenc, a sárospataki jogakadémia 
nyilv. r. tanára. Sárospatak, Kiadó: Steinfeld Jenő. 1895. 
Ára 1 forint 20 kr. — Sárospataki jogakadémiánk jeles 
tanárának e most megjelent könyvéről a »Jog« című 
szakfolyóirat is nagyon elismerőleg nyilatkozik. Ama sokat 
vitatott kérdés tisztázása, mely a büntető cselekmények 
halmazata fogalmának megállapítására vonatkozik, szerző 
ezen nagyobb tanulmányának sajátságos tárgya. Mindenki, 
ki bíróságaink gyakorlatát ismeri, tudja, mily ingatagság, 
mily zavar uralkodik e téren. De azt is tudjuk, hogy az 
elmélet sem mondható teljesen megállapodottnak, ámbár 
e tekintetben erősen közeledünk a tudomány communis 
opiniójához. Az ez irányban való kielégítő végfejlődést 
nagyrészt a büntető codexek akasztják meg, a mennyiben 
azok még mindig a régi alapon állva, az újabb tudomá-
nyos vívmányoknak a gyakorlatba való átmenetelét aka-
dályozzák. A gyakorlat ennélfogva még mindig a bűn-
halmazat kettős fogalmának, az eszmei és anyagi meg-
különöztetésén áll, ámbátor ezen álláspont a tudomány 
által túlszárnyalva van. Szerző nem kivánt új elméletet 
felállítani. 6 csak világos képet akart dolgozatában nyúj-
tani a bűnhalmazat kérdésének állásáról, feltüntetni a 
jog, irodalom, törvényhozás és joggyakorlat mult és jelen 
mivoltát, hogy ezek alapján aztán saját álláspontját indo-
kolva, hazai büntető törvényünk vonatkozó részének eset-
leges hibáit kitüntesse. Szerző igen alapos és figyelemre 
méltó tanulmányának végeredményeként arra jut, hogy 
a helyesen értelmezett bűnhalmazat nem más, mint egy 
tettesnek több büntetendő cselekménye. Azon cselekmény, 
melyért a tettes már meg volt büntetve, vagy mely már 
elévült, nem vonható a halmazat körébe. Az alaki és 
anyagi halmazat elvetendő. Az alaki halmazat nem eszmei, 
hanem valóságos bűnhalmazat, de az anyagi halmazat, 
mint önálló bűnfogalom szintén nem létezik. A visszaesés 
nem tartozik a többség keretébe. A többség büntetése 
fogalmának megfelelően szintén egységesen állapítandó 
meg. A leghelyesebb büntetési rendszer az absortio és 
cumulatio elveinek összeegyeztetéséből felépített összbün-
tetési rendszer. A dolgozat kitűnő tájékoztatást fog nyúj-
tani mindazoknak, kik e kérdés jelenlegi, irodalmi, tör-
vényhozási és igazságszolgáltatási állását megismerni kí-
vánják. 



E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. A szolnoki templomra a 
felszentelés alkalmából a jász-fény szárúi r. kath. vallású 
biró meghivója megváltásaként 100 frtot adott. Antos János 
egyházmegyei gondnok szintén küldött 50 frtot. Isten áldása 
a nemesszivű adakozókon! 

Ötvenéves lelkészi jubileum. Nagy lelkesedéssel 
ünnepelte meg Nagy-Károly közönsége e hó 9 én Asztalos 
György ev. ref. esperes lelkészi működésének ötvenedik 
évfordulóját. Az agg lelkész, a ki egyúttal egyházi iró is, 
a szabadságharcban mint tábori pap vett részt és az ezt 
követő szomorú időben valóságos lelki vigasza volt a 
nagy-károlyiaknak. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, 
melyen az alkalmi beszédet Asztalos Kálmán segédlelkész, 
a jubiláns fia tartotta. A tulajdonképeni ünnepély a ref. 
fiúiskola udvarán folyt le, a hol a különböző egyletek és 
hatóságok üdvözölték a jubilánst, a ki tömérdek értékes 
emléktárgyat kapott. Az ünnepélyt fényes bankett követte, 
melyen a város színe-java vett részt. Isten éltesse még 
sokáig az ő hü szolgáját! 

A prot. országos árvaházba a következő árvák 
vétettek föl. Egész árvák: Baross Aranka, születési helye 
Kis-Kőrös, atyja foglalkozása tanító, kora hat éves, val-
lása ágostai, testvéreinek száma kettő. Berzsenyi Ferencz, 
születési helye Geszteréd, atyja foglalkozása tanító, kora 
nyolc éves, vallása ref., testvéreinek száma kettő. Dubra-
viczky Erzsébet, születési helye Karpe-Géc, atyja foglalko-
zása földbirtokos, kora kilenc éves, vallása ágostai, testvé-
reinek száma három, fizet 300 frtot. Dubraviczky Lujza, 
születési helye Karpe-Géc, atyja foglalkozása földbirtokos, 
kora 11 éves, vallása ágostai, testvéreinek száma három. 
Kovács Győző, születési helye Megy eres, atyja foglalkozása 
jegyző, kora nyolc éves, vallása református. Pál Mária, 
születési helye Budapest, atyja foglalkozása mészáros, kora 
10 éves, vallása református. Pruzsinssky Ilona, születési 
helye Sopron, atyja foglalkozása vasúti tiszt, kora 12 éves, 
vallása ágostai, testvéreinek száma öt. Steiner Ilka, szüle-
tési helye Ostffy-Asszonvfa, atyja foglalkozása cipész, kora 
hét éves, vallása ágostai, testvéreinek száma kettő. Fél 
árvák: Balogh Aladár, születési helye Zilah, atyja foglal-
kozása ügyvéd, kora kilenc éves, vallása ref, testvéreinek 
száma hat. Hábel Jolán, születési helye Gurahonc, atyja 
foglalkozása postamester, kora hat éves, vallása ágostai, 
testvéreinek száma hat. Horváth János, születési helye 
Pápa, atyja foglalkozása vendéglős, kora 11 éves, vallása 
ágostai, testvéreinek száma három. Nóvák János, születési 
helye Budapest, atyja foglalkozása állatgyógyintézeti fel-
ügyelő, kora 10 éves. vallása református, testvéreinek 
száma négy. Páljános Ödön, születési helye Rákösd, atyja 
foglalkozása lelkész, kora hat éves, vallása ref., testverei-
nek száma nyolc. Roboz Aladár, születési helye Budapest, 
atyja foglalkozása írnok, kora kilenc éves, vallása refor-
mátus, testvéreinek száma három. Szoby László, születési 
helye Farnad, atyja foglalkozása ügynök, kora hat éves, 
vallása református, testvéreinek száma kettő. Waxmanszki 
Ilona, születési helye Gy.-Pata, atyja foglalkozása kerék-
gyártó, kora hat éves, vallása református, testvéreinek 
száma három. Ezzel a 16 új növendékkel az intézetben benn-
lakó árvák száma ismét 103 lesz. — Intézeten kívüli se-
gélyre felvétettek: Barla Szabó Ilona (75 frt), Fábián-

árvák (50), Beder-á.rvák (50), Borovicska Ferencz (30), 
Frölilich Géza (30), Delizotti Janka (40), Pap Róza (30) 
és Pap Aladár (40 frt), kikkel a segélyezett árvák száma 
30-ra emelkedett, a segélyösszeg pedig 1550 frtra. — Az 
újonnan felvett árvák szeptember 1-én lépnek be az inté-
zetbe, a segélyösszegek szeptember l-étől kezdve folyó-
síttatnak. 

Lelkész-beiktatás Kis-Hartán. Szép ünnepet ült 
e hó 9-én a kis-hartai (Pest m.) népes ev. egyházközség 
Ekkor iktatta be papi hivatalába Török József pestvár-
megyei ev. főesperes Gallé István új lelkészt. Az ünne-
pélyre összesereglettek közt ott láttuk Beniczky Lajos 
pestvármegyei alispánt, mint a kis-hartai ev. egyházközség 
lelkes felügyelőjét, a kit előző napon a politikai község 
és a járási orvosi kar a község határán üdvözlő beszéddel 
és lovas bandériummal fogadott s a kinek Gallé Mariska, 
Török főesperesnek pedig Sántha Ilonka nyújtott virág-
csokrot; Hauer Béla földbirtokost, dr. Elefánt Józsefét, 
Láng Lászlót, Rakovszkyt, Salamont, Helfer gyógyszerészt, 
dr. Murányi Károlyt; továbbá Sántha Károly sár-szt-.lőrinci, 
Szirotka Gusztáv apostagi, Adorján Ferencz, dr. Földvári 
és Szarka Samu, dr. Pataji lelkészeket, a helybeli tanító-
kat s jegyzőket. A nagy templom zsúfolásig megtelt ünneplő 
közönséggel. Török főesperes gyönyörű beszéddel iktatta 
be az új lelkészt, átadva neki a templom kulcsát, a bibliát 
és a szt. edényeket. Utána Gallé István lelkész tartotta 
meg beköszöntő beszédét, mely meghatotta és elragadta 
az egész közönséget. Megjegyezzük, hogy az új lelkész 
nagyreményű fia a tavaly elhunyt Gallé Andor, volt kis-
hartai lelkésznek, kit Ő felsége 1893-ban a Ferencz József-
rend lovagkeresztjével tüntetett ki. Az istentiszteletet bankett 
követte, melyen számos pohárköszöntő hangzott el. Az 
ünnepélyen és banketten résztvett nagy sokaság azon biz-
tos reménynyel távozott haza, hogy a hol oly lelkes fel-
ügyelő s buzgó pap áll az egyházközség élén mint Beniczky 
és Gallé s oly ügyes kormányzó vezeti az egyházközség 
ügyeit, mint Török főesperes, az az egyházközség erkölcsi-
leg s anyagilag haladni fog s betölti mind egyházi mind 
hazafias misszióját. 

I S K O L A . 

Az évzárás budapesti theologiai akadémiánkon 
június 15-én ment végbe. Ezt megelőzőleg a szokásos kol-
lokviumok, június 14. és 15-én meg a záró vizsgálatok tar-
tattak meg, melyeken Szász Károly püspök, Ádám, Bocsor, 
Dányi és Konc esperesek, Szilassy Aladár gondnok is jelen 
voltak mint a theologiai választmány tagjai. A zárünne-
pélyen a jutalmakat Szász Károly püspök szép alkalmi 
beszéd előrebocsátásával hirdette ki. Ösztöndíjakat kaptak: 
A Csontosalapból 100 —100 frtot Molnár Sándor, Horváth 
József, Bocsor Lajos és Danóczi Antal, mint osztályuk-
ban a legjelesebb tanulók. A Gerenday-alapból 50 forintot 
Szász Béla, a Ballagi-alapból 48 frt 20 krt Kovács Kálmán, 
a Várady-alapból 27 frtot szintén Kovács Kálmán, mint 
a ki a gyakorlati theologiában leginkább kitüntette magát, 
a Gerenday-alapból 25 frtot Elekes Imre, a Hubay-alapbóí 
25 forintot Székely József, a Polgár-alapból 25 forintot 
Molnár János, a monori egyház Szász Károly-alapít-
ványából 10 forintot kapott Glöckner Károly. — Ön-
képzőköri pályadíjakat nyertek: hiltani dolgozatáért Elekes 
Imre 25 forint, egyháztörténetit 20 forintot Molnár János, 



bölcsészetit 15 frtot Takaró Imre, katekhetikai pályadíjat— 
(Mészáros János kecskeméti lelkész adományából) egy; 

aranyat Szász Béla. — A zárünnepélyen tartott szónoki 
versenyen a magyar szónoklat pályadíját, 16 frtot (Nagy 
István bissei lelkész adományából) öt versenyző közül 
Szász Béla, a horvát szónoklati díjat (Ilyefalvi Vitéz Kál-
mán budapesti hitoktató adományából) 10 frtot Kulifay 
István nyerte el. A zárünnepély végén Szász Károly püs-
pök, majd Szöts Farkas igazgató, végül Szász Béla senior 
meleg hangon érzékeny búcsút vettek Kenessey Béla Kolozs-
várra távozó theol. tanártól, ki a szívélyes szavakért meg-
hatottan mondott köszönetet. 

Budapesti theologiai akadémiánkon Kenessey 
Béla távozásával megüresedett az ótestamentomi tanszék, 
melvlyel a héber nyelv és exegesis, továbbá az ó- és új-
testamentomi biblika theologia tanítása van összekötve. A 
theologiai választmány a tanári kar fejlesztésére a tan-
szék betöltését alkalmas egyén hiányában most nem java-
solja, hanem helyettesítést indítványoz, oly módon, hogy 
a tárgyak az egyes tanárok között osztassanak meg. E 
szerint a héber nyelvet Petri Elek, a héber exegesist 
Szabó Aladár, az ótestamentomi biblikát Farkas József 
theol. tanárok, az újtestamentomi biblikát pedig Marton 
Sándor vallástanár tanítják a jövő iskolai évben. 

Az egyetemi tanárok fizetése. A közoktatási 
miniszter felszólította az egyetemi karokat, hogy a Csáky-
féle fizetésrendezés módosítására tapasztalataik alapján 
mondjanak véleményt. Az egyetemi tanács erre vonat-
kozó megállapodása a következő: A tanári alapfizetés 
(3000 frt) megmarad, ellenben a lakbér fölemelendő 800, 
illetve 1000 forintra, az ötödévi korpóllék pedig 300-ról 
400 frtra. A mi az általános működési pótlékot illeti, ennek 
alapösszege 2400 forintban állapítandó meg. Ezt azonban 
nem mindegyik egyetemi tanár kapja, hanem a jogi kar 
tizennyolcszor (jelenleg van benne 19 rendes tanár), az 
orvosi kar tizenhatszor, a bölcseleti kar tizenkétszer 2400 
frtot kap s minden egyes karra a reá eső összeget hatá-
rozott kulcs szerint, mely minden öt évben újra megálla-
píttatik, maga a kar ossza szét tagjai közt. Az egyetemi 
tanács javaslatát a közoktatási miniszterhez fogják föl-
terjeszteni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* »Protestáns sajtó« cím alatt Péntek Ferenc buda-

pesti vallástanár és ismert hírlapíró protestáns sajtó-irodát 
nyit Budapesten és kiad egy kőnyomatos újságot. A kő-
nyomatos megjelennék minden nap annyi példányban, a 
hány napilap van a fővárosban. De kívánatra megkül-
dik az összes püspöki és esperesi hivataloknak is abban 
az esetben, ha a vállalat fentartására bizonyos évi segélyt 
szavaznak meg az illető kerületek, illetőleg egyházmegyék 
és így lehetővé teszik, hogy a »Prot. Sajtó« tudósításait 
teljesen díjtalanul adja a hazai nagyobb lapoknak. A kő-
nyomatos célja első sorban az, hogy helyesen informálja 
a napilapokat. Egy ilyen kőnyomatos újság szerkesztése 
és kiadása azonban csak az alatt a feltétel alatt lesz 
keresztülvihető; ha az egyházi körök a vállalatot nagybecsű 
támogatásukban fogják részesíteni. Nem anyagi áldozat az, 
a mire itt szükség van, hanem átérzése a közérdeknek és 
egy kis tevékenység arra nézve, hogy az egyes neveze-

tesebb eseményeket a kellő időben és gyorsan közöljék a 
sajtóirodával. Épen ezért, mondja a kibocsátott Felhívás, 
tisztelettel hivom fel az összes protestáns lelkészeket, 
segédlelkészeket, tanárokat és tanítókat, legyenek szívesek 
a hivatalos működésük körében előforduló napi eseménye-
ket levél vagy táviratok útján tudomásunkra juttatni. Ha 
a több ezerre menő lelkészek, tanárok és tanítók közül 
akad három, négyszáz ügybuzgó támogatónk, vállalatunk 
életképes lesz és sok jót tehet egyházi életünk fejlődésére. 
De különösen kérjük a Nagytisztelelü Esperes urak támo-
gatását, kik a legtöbb és legérdekesebb anyagot adhatják 
nekünk egyházmegyéjük köréből, már csak az által is, ha 
beküldik hozzánk az egyházmegyei gyűlésekre vonatkozó 
meghívókat és időnként kibocsátandó körleveleiket. Min-
denesetre óhajtanok, ha minden egyházmegyében akadna 
valaki, ki a tudósítói tisztet elvállalná s velünk közelebbi 
összeköttetésbe lépne, mely esetben bővebb információk-
kal készségesen szolgálnánk. Szívesen veszünk azonban 
bárkitől, még a világi eseményekre vonatkozó tudósításo-
kat is, mert ez által is erősödni fog vállalatunk, a meny-
nyiben a lapok készségesebben közlik egyházi híreinket, 
ha világi tudósításokkal is szolgálunk nekik. Épen ezért, 
hogy mindenkinek módjában legyen támogatásunkra sietni, 
a tudósításokra nézve a következőkre hivom fel becses 
figyelmüket: 1. A nevezetesebb eseményekről, ű. m. köz-
gyűlésekről, jelölésekről, választásokról szóló tudósítást 
mindég táviratban kérjük, úgy hogy mi azt d. u. 6 vagy 
legkésőbb este 10 órára megkapjuk! Egy közgyűlés le-
folyását ötszáz szóban meg lehet táviratozni és ha a 
távirat előre be van jelentve a hivatalnál, egy szóért 
csak egy krajcárt kell fizetni. Ezt az összeget a köz-
gyűlés tagjai közadakozásból fedezhetik. Távirati vagy 
egyéb költségeket csak abban az esetben fizetünk a 
tudósítónak, ha a tudósításra külön fekértük. 2. Levél-
beli tudósításoknál kérjük a tudósítót, hogy tudósí-
tását egyszerű levél alakjában írja meg és a kidolgozást 
bizza reánk. 3. Iskoláink igazgatóit kérjük, hogy az évi 
értesítőből készítsenek rövid 20—40 sorból álló kivona-
tokat és azt még július hónap elején közöljék velünk. így 
azt hisszük, hogy e tekintetben nem lesz okuk a panaszra. 
Legalább mi azon leszünk, hogy a lapok ezeket a kivo-
natokat átvegyék. Igen szívesen adunk helyet évközben 
is, minden iskoláinkat érdeklő tudósításoknak. Kisebb köz-
ségekből egyszerű öt krajcáros levéllel kérjük a tudósítá-
sokat, városokból és olyan helyekről, hol a lapoknak ren-
des tudósítója van, mindig táviratban, nehogy a rosszul 
informált tudósító megelőzzön és hamis híreket kapjanak 
a lapok. 5. A tudósításoknál egyik főkellék a gyorsaság, 
mert a mai fejlett közlekedési eszközök mellett holnap 
már ódonsággá válnak a mai események és a lapok nem 
veszik fel az ilyen tudósításokat. 6. Kérjük a tudósításokat 
jelen felhívásunk vétele után azonnal megkezdeni. Végül 
ajánljuk vállalatunkat az egyházi lapok Nagytiszteletü szer-
kesztőinek figyelmébe, erkölcsi és anyagi támogatásába s 
kérjük, hogy arról már legközelebbi számaikban meg-
emlékezni szíveskedjenek. Budapest, 1895. május 30. A 
felhívást Szász Károly püspök következő ajánlattal látta 
el: A jelen felhívás velem előlegesen közöltetvén, azt 
helyesnek s a vállalatot ajánlásra méltónak találtam. Szász 
Károly, ref. püspök. — Mi is azt tartjuk, hogy a napi-
lapok helyes információja, tehát az, hogy egyházi iskolai 
dolgainkról, egyházi gyűléseinkről gyors és megbízható 
tudósításokat közöljenek, az egyháznak egyik elsőrendű 
érdeke. Péntek, mint gyakorlott hírlapíró és egyházi, em-
ber, egészen alkalmas embernek Ígérkezik a prot. sajtó-
iroda vezetésére. Ezért a vállalatját melegen ajánljuk prot. 
egyházi és iskolai köreink hatályos támogatásába. 



GYÁSZ ROVAT. 
f Id. Szikszay József nyírbátori ev. ref. lelkész, a 

f.-szabolcsi egyházmegye volt tanácsbirája folyó hó 12-én 
élete 77- ik, lelkipásztorsága 48-ik évében Nyírbátorban 
hosszas szenvedés után jobb létre szenderült. A mind-
végig munkás, társadalmilag is tevékeny férfiút nagy család 
gyászolja. Béke hamvaira! 

f Gonda Balázs a berceli ev. ref. egyház érdemes 
lelkésze 72 éves korában, lelkészsége 46-ik évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Áldás emlékére! 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai tanszékre ezennel pályázat 
iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül a magyar 
nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt és 200 frt lakbér, 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 forintnyi 
ötödéves pótlék, mely 300 frtnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában az állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek fizetése évi 800 frt. 

A pályázni kivánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat f . évi július 21-ig 
nyújtsák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceum 
1 — 3 felügyelősége. 

Pályázat gimnáziumi tanári állásokra. 
A budapest-pesti reformált egyház a főgimnáziumá-

nál betöltendő következő tanári állásokra, ú. m.: 
1. Magyar és latin nyelv és irodalmi rendes; 
2. Természettan és mennyiségtani rendes; 
3. Mértani rajzra, a négy alsó osztályban helyettes 

tanári állásra pályázatot nyit. 
Az 1. és 2. állásra, ha oly egyén választatik, ki 

már előbb is rendes tanár volt valamely nyilvános közép-
iskolán, fizetése évi 150.0 frt, ötödévenként 100 frt pótlékkal 
és 300 frt lakpénz; ellenkező esetben három évig 1200 
forint fizetéssel javadalmazott helyettes tanár választatik. 

A 3. alatti állásra minden esetre helyettes tanár 
választatik 1200 frt fizetéssel. 

A pályázni kívánók, vallásukat, végzett tanulmá-
nyaikat, tanári képesítéseket s eddigi szolgálataikat iga-
zoló okmányokkal s netaláni irodalmi működésüket fel-
tüntető kimutatással felszerelt pályázati folyamodványaikat 
folyó évi június hó 27-én déli 12 óráig adják be a pesti 
ref. főgimnázium igazgatója, Vámossy Mihályhoz (Buda-
pest, IX. Lónyay-utca 4. sz. Főgimnázium épület.). 

Az egyháztanács 1895. június 10-én tartott üléséből. 
Szász Károly, 

püspök, első lelkész. 

Pályázat tanári állásokra. 
Az államilag segélyezett mezőtúri ev. ref. főgim-

názium fentartó testülete pályázatot hirdet négy rendes 
tanári állásra és pedig: 

1. Latin-magyar, esetleg classica-filologia. 
2. Német-magyar, esetleg német-latin. 
3. Történelem-latin, esetleg más tárgygyal a latin 

helyett. 
4. Természettan-mennyiségtani rendes tanári állásokra. 
Mindezen rendes tanári állásokkal 1200 frt törzs-

fizetés és 200 frt lakbér javadalom jár, mely összegek az 
ev. ref. egyház pénztárából évnegyedenként előleges egyenlő 
részletekben fizettetnek ki. 

A miniszteri megbizottal az állam-segély iránt már 
meg is kötött szerződés szerint 1400 és 1600 frt törzs-
fizetéses fokozatok is léteznek, a mlyekre a korban idő-
sebb tanárok érdem szerint promoveáltatnak a fentartó 
testület által. 

Az államsegély teljes összegének folyósításától szá-
mítva 500 frtig emelkedhető 100—100 frtos ötödéves kor-
pótlékban is részesülnek a tanárok. Az eddig eltöltött 
évek a fokozatos előléptetésnél beszámíttatnak. 

Minthogy ez idő szerint a főgimnáziumi igazgatói 
állás is üresedésben van és a jövő év folyamán ez az 
állás is betöltetni fog, ezen körülményre a pályázók figyelme 
különösen is felhivatik, mert az igazgatói állás az így ki-
egészített tanári karból fog az arra leghivatottabb által 
betöltetni. 

Az igazgatói állás javadalma, a jövő évben még 
1200 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér és 200 frt igaz-
gatói tiszteletdíj; az államsegély folyósítása után pedig 
1600 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér, esetleg szabad lakás 
a főgimnázium díszes épületében és 300 frt igazgatói 
tiszteletdíj. 

Ha a pályázat ki nem elégítő eredménye miatt he-
lyettes tanár választatnék, ennek javadalma évi 800 frt 
leend a fent írt módon kiszolgáltatva. 

Ez állásokra ev. ref. vallású egyének pályázhatnak. 
Pályázók végzett tanulmányaikat, tanári képesí-

tettségüket, vallásukat, életkorukat egészségüket, eddigi 
szolgálataikat, nyelvösmeretöket s hadi kötelezettségöket 
igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényöket a 
főgimnáziumi igazgató tanács elnökéhez július 15-ig ad-
ják be. 

A tanárok kötelezett tagjai az országos nyugdíj-
intézetnek, s állomásaikat folyó évi szeptember hó 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Az elválasztott tanárok egy évi sikeres működés után 
álladósíttatnak. 

Az ev. ref. egyháztanács megbízásából 
Mező-Tur, 1895. jún. 9. 

Dr. Ádám Sándor, Lukács Dániel, 
főgondnok. ev. ref. leik., az igazgatótanács 

2—2. elnöke, 



Pályázati hirdetés, 
Az állam által segélyezett hódmezővásárhelyi evang. 

ref. főgimnáziumnál a következő két állásra hirdettetik 
pályázat: 

1. Rendes tanári állás, a melvlyel mint főtárgy: 
a görög és latin nyelv és irodalom tanítása van egybekötve. 

Javadalma: 1200 frt törzsfizetés. 250 frt lakbér s 
öt ízben, tehát 500 frtig emelkedhető 100 frtos ötödéves 
szolgálati korpótlék. 

E fizetést az államsegély alapján előleges évnegyedi 
részletekben a h.-m.-vásárhelyi ev. ref. főgimnázium pénz-
tára szolgáltatja ki. 

Megjegyeztetik, hogy tanintézetünknél 1600 és 1400 
frtos törzsfizetési fokozatok is léteznek, a melyekre adandó 
alkalommal az alsóbb fizetésben érdemet szerzett tanárok 
mozdíttatnak elő. 

Ha azonban a pályázat ki nem elégítő eredménye 
miatt esetleg helyettes tanár választatnék: ennek java-
dalma 800 frt leend: szintén a fentebbi módon kiszol-
gáltatva. 

2. A második állással torna s ifjúsági játéle taní-
tása van egybekötve. 

A vívásban és korcsolyázásban jártasok előnyben 
részesülnek. 

Javadalma: 800 frt évnegyedes részletekben előre 
kiszolgáltatva. 

Mindkét állásra ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Pályázók végzett tanulmányaikat, tanári képesített-

ségüket, vallásukat, életkorukat, egészségüket, eddigi szolgá-
lataikat, nyelvismereteiket és hadkötelezettségüket igazoló 
folyamodványaikat és okleveleiket a főgimnázium igazgató-
tanácsa elnökségéhez folyó évi június 26-áig adják be. 

A kinevezés joga az 1. szám alatti rendes tanárra 
nézve, a fentartó egyház kijelölése mellett a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumot illeti; a 
2. szám alatti tornatanítói állást pedig szabad választással 
egyenesen az egyház tölti be. 

Mindkét megválasztott tanférfiú kötelezett tagja az 
országos tanári nyugdíjintézetnek; mindkettő állomását 
1895. szept. 1-én köteles elfoglalni és pedig a görög és 
latin nyelv és irodalom tanszékére megválasztott tanár 
szakmájába vágó székfoglaló értekezés előadásával. 

A lornatanító végleges megerősítése azonban csak 
egy évi próbaidő után következhetik be. 

Hódmezővásárhelyen, 1895. május 13-án. 
s - s Az ev. ref. egyház elnöksége. 

Pályázat tanári állásokra 
Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. ev. fő-

gimnáziumnál a következő tanári állások fognak pályázat 
útján betöltetni: 

1. A német-magyar ny. tanszék helyettes tanárral 
töltetik be. Fizetése 800 frt. 

2. A tornatanári tanszék; mely állással az ifjúsági 
játéktanítás is egybe van kötve; kívánatos, hogy a torna-
tanár a vívásban is képzett legyen, melynek tanításáért 
külön díjazásban részesülend. Fizetése 725 frt. 

Mindkét állásra prot. hitvallású okleveles tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 

A pályázók kellő okmányokkal felszerelt kérvényei-
ket a nyíregyházi ág. ev. főgimnáziumi kormányzótanács 
elnökéhez 1S95. évi június hó 30-ig nyújtsák be. 

A megválasztott tanárok kötelesek 1895. szept. 1-én 
állomásukat elfoglalni. 

Nyíregyháza, 1895. június 8-án 

Leffler Sámuel, Dr. Meskő László, 
főgimn. tanácsjegyző. 2—2 főgimn. felügyelő. 

A D A K O Z Á S . 

A prot. orsz. árvaházra: A ter-szecsödi konfir-
máltak Jezerniczky Kálmán református lelkész által 3 frt 
70 kr. (Ehhez járultak: Kántor József 30 kr., Kocsis 
Jenő 20 kr., Varga János 10 kr., Sós Mihály 10 kr., Hor-
váth Sándor 10 kr., Márkus István 10 kr., Horváth Kál-
mán 10 kr., Gzál Ferenez 10 kr., Végh József 5 kr., 
Horváth János 5 kr., Baksa Klára 50 kr., Takács Julcsa 
30 kr.. Molnár Szidi' 30 kr., Németh Teréz 30 kr., Mónek 
Julcsa 20 kr., Sípos Lidi 15 kr., Varga Szidi 15 kr., 
Dezse Juli 10 kr., László Rozi 10 kr., Németh Szidi 10 kr., 
Márkus Kati 10 kr., Gazdag Eszter 10 kr. és Dobrovics 
Rozi 10 kr.) — A deáki konfirmándusok Tóth Kálmán 
református lelkész által 3 frt 75 kr. — A fóthi konfir-
mándusok Molnár Albert református lelkész által 8 frt 
50 krajcár. — A s.-viszló-csertői konfirmándusok Jávory 
Nándor református lelkész által 1 forint 36 kr. (Ehhez 
járultak: S.-Viszlótól: Győri István 10 krajcár, Károly 
József 6 krajcár, Győri Kata 10 krajcár, Huszár Zsuzsa 
5 krajcár; Csertőről: Saár János 10 krajcár, Soltra 
József 15 krajcár, Hollósi Sándor 10 krajcár, Kovács 
Dániel 10 krajcár. Saár Lidia 30 krajcár, Tóth Lidia 
20 krajcár, Balogh Katalin 10 krajcár.) — Az ősi kon-
firmándusok Nagy Károly református lelkész által 2 frt 
22 krajcár. (Ehhez járultak: Bíró Júlia 10 kr., Erdélyi 
Erzse 10 kr.. Kottyán Júlia 10 kr.. Nagy Károly 10 kr., Nagy 
Lajos 10 kr., Berta Lidia 6 kr., Berki Lidia, Borbás József, 
Borbás István. Csizmadia Bózsa, Csizmadia Zsófia, Csiz-
madia János. Erdélyi Lidia. Fülei Varga Erzse, Kollát 
Lina, Kottyán Zsófia, Kolbenheyer Aranka, K. Pető Eszter, 
L. Erdélyi István, Mecséri István, Molnár Gyula, Pákozdi 
István, Pető Júlia, Salla Júlia, Simon István, Pogány 
István, Sörös Molnár Lidia, Szőczi Erzsébet, Szűcs G. 
Gábor,' Sz. Tompa Zsófia, Takács Lidia, Tompa József 
5—5 krajcár, Kollát Etel 4 krajcár, Sz. Tompa Erzse 
4 krajcár, Bányász János 3 krajcár, Csörgő Sándor 
3 krajcár, Erdélyi Ferenez 3 krajcár, Halasi .János 3 kr., 
Krausz Lajos 3 krajcár, Pap Ferenez 3 krajcár, Farkas 
József 2 krajcár, H. Borbás Júlia 2 krajcár, Pető János 
2 krajcár, Szalai Ferenez 2 krajcár, Vajda István 2 kr.) 
— Az ágyai konfirmándusok Nagy Sándor református 
lelkész által 1 forint 70 krajcár. (Folyt, köv.) 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

l i lndtf-hivatal : 
Hornyánszky Viktor Jeönyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és h i rde t , d i j ak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
S Z Ő T S FARKAS. 

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY VIKTOR. 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
A 78-ik félévre nyitunk előfizetést, bizalommal kérve 

olvasóink támogatását. 
Megnehezült az idők járása fölöttünk; de annál 

inkább érezzük egyházi sajtónk fontos hivatását. Erőnket 
kemény próbára teszik az új viszonyok. Fanatikus vak-
hit [és erősorvasztó hitközöny, egyházbontó szektárkodás 
és féktelen lélekhalászat tépi-dulja drága anyaszentegy-
házunkat. Résen kell lennünk, hogy a tényleg mutatkozó 
vihart és válságot diadalmasan kiállhassuk. 

Az a fő és mindent befoglaló, hogy Jézus Krisztus 
által Istentől kérjünk és nyerjünk erőt a küzdelemre. 
Vele biztos a győzelem, nélküle csak tengés és sorvadás 
az élet. Vegyük föl azért az Istennek minden fegyverét, 
hogy ellenállhassunk e veszedelmes időben és mindeneket 
elvégezvén, megállhassunk (Ef. VI. 13.). 

Végezzük fokozott buzgósággal az egyház belső épí-
tését : hitébresztő igehirdetéssel a templomban, evangeliumi 
neveléssel a családban és az iskolában, bölcs tanácscsal a 
gyűlésteremben, öntudatos eszméltetéssel a sajtóban, gon-
dos belmisszióval a társadalomban, pásztori prudentiával 
a gyülekezetben. A Krisztusát hiven követő egyház még 
mindig meggyőzte a világot. 

Folytassuk kettőzött szorgalommal az egyház Icülsö 
építését: iskolái fejlesztését, tisztviselői szellemi és anyagi 
helyzetének javítását, kormányzata és közigazgatása töké-
letesítését, anyagi és gazdasági helyzete emelését, tár-
sadalmi, közművelődési és jótékonysági intézményeinek 
fejlesztését. Az egyházi élet csak ott virágzik és gyümöl-
csözik igazán, a hol a belső valláserkölcsi életet erőteljes 
külső egyházi és közművelődési, társadalmi és jótékony-
sági intézmények támogatják. 

Ily szellemben folytatandó irodalmi munkásságunk-
hoz bizalommal kérjük Krisztus igaz híveinek, lelkészek-
nek és világiaknak szellemi és anyagi támogatását. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

S z ő t s F a r k a s , 
felelős szerkeszlő. 

Sztromateisz. 
. ' " % • ' . ' . í:'.:' i'V ;< I 

Tudvalevőleg alexandriai Kelemen adta 6 
címet egyik munkájának , tekintettel az abban 
előforduló tárgyak sokféleségére ós változatos-
ságára. A furcsa hangzású görög szó szőnyeget 
jelent. A mű tehát a féle szellemi szőnyeg akar t 
lenni. Tekintet tel most már arra, hogy e vezér-
cikkben sok és sokféle tévedéssel kell az igazságot 
szembe áll í tanom: jónak lát tam ón is a sokféle tár-
gyat e cím alá foglalni : Sztromateisz. Elhatározhat-
tam volna ugyan magamat a r ra is, hogy minde-
nikről külön cikket írjak, de attól félek, hogy a 
következő hé t re megint 4 — 5 új vezércikktárgy 
akad. A mióta ugyanis egyházunk Bethesda- tava 
megmozdult , a régi, nagyon megszokott , soká 
dédelgetet t téves nézetek oly gyorsasággal jőnek 
egymásután napfényre, hogy meglehet ezentúl 
nagyon gyakran kell összeáll í tanunk egy ily 
sztromateisz-1. 

* 
* * 

Mindenekelőtt tekintet tel arra, hogy Köbeit 
lelkész valószinűleg sohasem fog megfelelni Szlávik 
Mátyás tisztelt bará tom ama kérdésére , melyet a 
»Prot. Egyházi és Iskolai Lap« legutóbbi száma 
külföldi szemléjében t e sz : ón felelek meg rá. 
Mielőtt azonban ezt tenném, megjegyzem, hogy 
egyben tökéletesen egyetér tek dr. Szlávikkal. Az 
én meggyőződésem szerint sem lehet a hitet len-
séget határozatokkal , intézkedésekkel , hitetlen 
tanárok ellen indítandó fegyelmi vizsgálattal meg-
semmisíteni. Az én meggyőződésem szerint is 
csak az igazság ós szeretet a jó fegyver a 
hitet lenek meggyőzésére s a Krisztushoz veze-
tésére. De — épen az igazság nevében mondom 
ezt — óhaj tandó lenne, hogy dr. Szlávik a német-
országi hívő keresztyéneket nem egyoldalú világí-
tásban tün te tné fel. Mert az ő tudósí tásaiból 
azt a benyomást nyerhet ik a németországi viszo-
nyokkal kevéssé ismerősök, hogy a német hívő 
s hogy félre ne értessem, azt mondom, a megr 



feszített és feltámadott, isteni Krisztusban hívő 
keresztyének egyebet sem tesznek, mint hogy oly 
intézkedéseket követelnek a hitetlen tanárok és a 
hitvallást lábbal tipró lelkészek ellen, a melyek a 
keresztyén szabadság szellemével meg nem férnek. 
De arról a bámulatos bel- ós külmissziói munká-
ról, a melyet a német hívő keresztyének folytatnak 
s a mely munkának folytatására élő hit kell, édes 
keveset olvasunk dr. Szlávik szemléiben. Pedig 
neki is hasznára válnék, ha tanulmányozná azt 
a nagyszerű jelenséget, hogy igazi külmissziói 
munkával csak a hívő, az isteni Krisztusban 
hívő keresztyének foglalkoznak, a Krisztus evan-
gelioma terjesztésére hatalmas társulatokat szer-
veznek, e célra óriási összegeket áldoznak, mert 
azt, hogy bizonyos keresztyén jelszavak alatt a 
hitetlen vagy halványhitű, nem az isteni Krisz-
tusban hívők Japánban, egy európai culturával 
át meg áthatott országban, (mert az emberevő-
ket a feltámadott Krisztusban hívőknek hagyják) 
a keresztyének által tört uton egy csomó hypo-
thesist terjesztenek, azt csak nem nevezhetjük 
külmissziói munkának. Miért, hogy e társaságok 
működéséről, szervezetéről, az általok elért sike-
rekről^ az általok alapított iskolákról, kórházakról, 
az újkori martyrok százairól, soha, de soha be-
ható jelentést dr. Szlávik szemléiben még nem 
olvashattunk ? Vagy ott van pl. a bielefeldi óriási 
diakonissza-ház, meg a nyavalyatörősök számára 
emelt házak egész serege. Azt hiszem dr. Szlávik 
német szemléiben soha egy árva szó sem volt 
arról, hogy ezeknek az a Bodelschwingh az éltető 
lelke, a kit dr. Szlávik a múltkor azzal a gúnyo-
lódó szóval i l le tet t : Altér schützt vor Thorhei t 
nicht, a ki miniszterfiú létére a Krisztus iránti 
szerelmétől indítva lelkész lett, a ki minket 
magyarokat igazán melegen szeret s a ki már 
egyáltalán nem tartozik azok közé az orthodoxok 
közé, a kik a theol. tudományokat láncra akarják 
verni s a kit dr. Szláviknak külön kellett volna 
választania a theol. tudomány szabadsága ellenei-
től. Úgy látszik azonban dr. Szlávik nem tudja, 
hogy Bodelschwingh az evangeliomi egyházat egy-
általán szabaddá akar ja tenni az államtól (a mi 
talán csak nem orthodox elfogultság) s az ő sza-
bad theol. facultásával az utat akarja egyengetni 
ahhoz a szerencsés állapothoz, melyben az evan-
geliomi egyházak lelkészeit és tanárait nem mi-
niszter urak és miniszteri tanácsos urak helyez-
getik ide-oda. Vagy eltekintve Bodelschwingh 
nagyszerű munkájától, dr. Szlávik szemléiben soha 
egy sort sem olvastunk arról a hatalmas társaság-
ról, mely 8—10 evangeliomi szellemű újságot ter-
jeszt hetenként ezer meg ezer példányban s a fel-
forgatók, istentagadók, hitetlenség és erkölcstelen-
ség ellen bámulatos harcot folytat. Viszont nem 

hallottunk soha arról sem dr. Szláviktól csak egy 
szót sem, hogy az a dörmögő és sok tekintetben 
kifogásolható Stöcker ezer meg ezer prédikációt 
terjeszt el azok körében, a kiknek nem igen 
van alkalmuk templomba menni s hogy Berlin-
ben azt a nagyfontosságú városi missziót kezde 
mónyezte, fejlesztette, mely által felbátorítva, ma 
már Németország nagyobb városaiban ezer meg 
ezer munkás férfi és nő munkálkodik az elhagya-
tottak, elzüllöttek keresztyénné tételében s hogy 
ez áldásos Stadtmissiók (melyeknek intézetei, 
Vereinshausai, I lerbergejei stb. az élő hit bizony-
ságai) következtében évről-évre emelkedik az 
egyház által megáldolt házasságra lépők és a 
megkereszteltek száma. (Hejh, pedig ezeket a 
dolgokat de jó volna alaposan tudni ma min-1 

den prot. magyar lelkésznek is). Ila mindezeket 
a dolgokat (ós még hát másokat, mert mindent 
most fel nem sorolhatok) dr. Szlávik tanulmá-
nyozná s azokról beható jelentést közölne : akkor 
egyfelől ő is meggyőződnék arról, hogy a hívő, 
az isteni Krisztusban hívő keresztyénekben is 
van ugyan gyarlóság elég, de hogy másfelől 
nem lehet csodálkozni, ha néha hevesebben és 
türelmetlenebbül lépnek fel közülök némelyek. 
Némelyek, mert hiszen e derék, buzgó hívők 
százezrei teljes türelemmel s Istenben való buz-
gósággal tűrik az arculcsapásokat és dolgoznak 
tovább. A hevesebb véralkatuak a kik, közé úgy 
látszik Köbeit is tartozik (azért mondom, hogy 
úgy látszik, mert nem ismerem) a mikor a harc 
hevében a bűn és hitetlenség ezerféle nemei 
ellen küzdve vastag gúny, vastag hitetlenség 
alakjában kapják vágásul azt a mit Grafeék, 
Benderók, meg Wellhausenék finom és kellemes 
tudománykép á r u l n a k : bizony nem csoda, ha 
Krisztushoz hű tanárok után sóvárognak. S a 
mikor látják, hogy Jézus isteni vagy emberi voltá-
ról való meggyőződésen forclul meg minden, a mi-
kor látják, hogy egész más, az igaz keresztyén 
értelemtől eltérő furfangos magyarázattal hirdet-
nek a Krisztusról sok mindent, (hogy ő megváltó, 
hogy ő feltámadt, hogy ő Isten Fia) azok is a 
kik voltakép nem hisznek a Krisztusról egyebet 
mint azt, hogy ő egy derék, okos zsidó rabbi 
volt, a ki valahol igen tisztességes valláserkölcsi 
tudatot szerzett magának s a Golgothán bevégezte 
földi pályafutását : hát nem csoda, ha a teljesen 
szabatos kifejezés helyet t : Atya, Fiú ós Szent-
lélek teljes szent Háromság, egy Örök Úr Isten, 
azt mondják : a Jézus Isten. Utóvégre is ez tilta-
kozás azok ellen, a kik a Jézust szép kegyes 
szavakkal isteni dicsőségétől meg akarják fosztani. 
Es nincs könnyebb, mint e tételnek a János ev. 
17. r. 3. versével való összeegyeztetése. Valóban 
dr. Szlávik Mátyás kérdése egy kicsit könnyelmű 



kérdés. Hiszen Jézust mint örökkévaló isteni 
lényt s az örök élet elengedetlen feltételét alig 
tár ja elénk világosabban s határozottabban bibliai 
mondás, mint ép a János 17. rósz. 3 verse. És 
mégis dr. Szlávik úgy akarja e verset feltün-
tetni, mint a mely ellene mond a Jézus isteni 
voltának. De hogy állhatott elő dr. Szlávik téve-
dése? A felelet egyszerű. Ő, a ki az elfogulat-
lan tudomány álláspontját szereti képviselni, csak 
a Károli-fóle fordítást nézte meg, mikor idézett. 
Mily jó, hogy erről az a német ember nem vehet 
tudomást. Persze a Károli-fordítás sem azt teszi, 
hogy csak az Atyát kell Istennek ismerni, a 
Jézust pedig nem. Különben is minden esetleges 
félremegyarázás ellen ott van a János X. 31 : 
En és az Atya egy vagyunk s ha esetleg a János 
evangeloma nem tetszik, ott van Máté, XI. 27 : Az 
Atyát is senki sem ismeri, hanem csak a Fiú. 
Azonban a görög szöveget: aóz-q ős sauv rj auímo? 
Co)7], tva Yivwaxooaiv as töv [Jlóvov áXvjíkvov •ő'EÖv xai őv 
á7iáaTstAac l^aoov Xpiatöv, már a fölülvizsgált ma-
gyar új szövetség is helyesen így adja v issza: 
Ez pedig az örök élet, hogy megismerjenek té-
gedet, az egyedül igaz Istent és a kit elküldettél, 
a Jézus Krisztust. Ezzel az ő sajátképeni kérdé-
sére megfeleltem volna. De világos, hogy az ő 
kérdése mögött egy szomorú tény áll. T. i. az, 
hogy még tisztelt barátom is, a ki előtt a Krisz-
tus közpoti személy, a ki jó indulattal viseltetik 
a Krisztus evangelioma i r án t : ez a Krisztus nem 
áll még teljes isteni dicsőségében. A ki még 
keresi a bibliai idézeteket, a melyekből ki le-
hetne magyarázni, hogy a Jézus nem igaz 
Isten : az még a testtel és vérrel tusakodik. 
Hiszen, ha tréfálni akarnék vele, azt monda-
nám : Gratulálok neki, hogy ő a Jézus emberi 
voltát János evangéliumából akar ja kimagyarázni. 
Eddig más volt a divat. Mert hiszen jaj lenne a 
Krisztus híveinek, ha e divatoknak engednének. 
Ha Schleiermachernek elhitték volna, hogy a Jele-
nések könyvét nem írhat ta János apostol, mit 
tettek volna Baur idejében? Viszont ha Baurnak 
elhitték volna, hogy a Cselekedetek könyve csak 
olyan ravasz chemiai elegy-belegy mű, hogy áll-
nának meg most Steck tudománya előtt? De 
hagyjuk mindezt. A dolog lényege ez. Mi a Krisz-
tust Istennek és embernek látjuk az evangé-
liumokban (mindenikben) s annak tapasztaljuk 
életünkben. A mikor János szerint (IV. rósz) éhe-
zik, szomjúhozik, sír (XI. rósz), embernek látjuk 
a IV. evangelium szerint s erősen, tudományos 
módon meg vagyunk győződve, hogy teszem, a jó 
pásztorról, meg a szőlőtőről mondott példázatok 
aligha készültek valami metafizikai kópzelődó-
sekbe elmerült ember könyvhalmaza mellett Azok 
a palestinai síkokra és hegyekre emlékeztetnek. 

Azután meg a synoptikusoknál nemcsak ott lát-
juk Istennek a Jézust, a hol betegeket gyógyít 
ós halottakat támaszt, sőt maga is feltámad, 
hanem ott is, a hol a zsidóknak azt meri moji-
clani, hogy a templomnál nagyobb vagyon itt 
(Máté XII, 6), vagy hogy ő a szombatnak is Ura 
(Márk II, 28), vagy a hol a vérbeli összeköttetés-
sel szembe állítja a szellemi összeköttetést, bi-
zonyára anyjának, egy zsidó anyának iszonyú 
fájdalmára (Márk III, 13, 1—35), vagy a hol a 
sadduceusok csomóját az örök élet dolgairól 
való teljes bizonyossággal szétvágja (Lukács XX, 
27—40) és mindenhol. És ha az egész világ 
összedől is, ebben a Jézusban hiszünk. E Jézus-
ban vetett hit által akarunk élni ós halni. E 
Jézusban vetett hit munkájától várunk sikert. És 
a ki e Jézusban nem hisz, annak azt hirdet jük: 
Térjetek meg! És azt hiszem világos, hogy ha ez 
a Jézus az igazi Jézus, ha az evangelium csuda-
dolgai tények, ha az Isten, az Örökkévaló Isten, 
érdemesnek találta ér tünk emberré lenni, s min-
ket tanítványaivá hívni el, hát nem szeretet, nem 
türelem, hanem Isten iránti rút hálátlanság és 
embertársaink lelkeinek elárulása lenne, ha mi 
azt hirdetnők, hogy akármilyen nyomorúságos, 
törpe, halvány, erőtelen Jézusban való hittel 
beérhetik az emberek. Ha ezt tennők, ú j ra szege-
ket vernénk azokba a kezekbe, melyek áldást 
hintettek mindenkor s töviskoszorút tennék az 

Isten szentének homlokára. 
* * 

* 
A lelki szőnyeg második része a Sárospataki 

Lapok egy közleményére vonatkozik. A »Hajnalá-
ban egy sárospataki theologusnak, a kiről láttam, 
hogy imádkozni is szeret, felolvasást is tart, azt 
a tanácsot adtam, hogy ne színészkedjék, mert 
egy műkedvelői előadásban, jelmezben, ő is fel-
lépett. Jó akarattal adtam e tanácsot. Azt akar-
tam kifejezni, hogy: Kedves Barátom, látom, hogy 
okosabb dolgokhoz is ért, hagyja félbe, a mi nem 
való kálvinista theologusnak. A Sárospataki Lapok 
azután rámfogja, hogy én az ártatlan örömöktől 
meg akarom fosztani az ifjú embereket. Hát én 
sokat írhatnék arról, hogy az ártatlan örömök 
leple alatt a mulatozás elfajult és anyák ós jour 
fixeket tartó úri nők már többször elszörnyű-
ködésöket fejezték ki a fölött. Hanem most nem 
ez a kérdés. A Sárospataki Lapok egyszerűen 
ignoratio elenchi-t követ el. Más tárgyról beszól, 
mint a miről szó van s a ki ezt teszi, az egye-
nesen azt fejezi ki, hogy a kérdéses tételt nem 
meri védeni. Nem az ártat lan örömökről van 
szó, hanem arról, hogy való-e a szinészkedós 
kálvinista theologusnak vagy nem? Goethe Faust-
jában W a g n e r azt mondja egy helyen: Ein Co-
mödiant kann einen Pfar re r lehren, a mjre Faus t 
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bizonyára Goethe gondolatait visszhangozva azt 
mondja : Ja wenn cler Pfar rer ein Comödiant 
ist. Hát kérem attól, hogy kálvinista theologus 
színészkedjék a mogorvaságig, karthauziságig igen 
sok ártatlan öröm van s én ugyan nem akarok 
karthauzi lenni, de a mai élvezethajhászó világ-
ban kötelességemnek tartom a szórakozások, ki-
vált kálvinista theologusok szórakozásainak túl-
zásai ellen felszólalni s azt ajánlom: Ne neveljünk 
Comöcliant-Pfarrereket. 

* * 

A lelki szőnyeg harmadik része a »Debreceni 
Prot. Lap« szerkesztőjének egy megjegyzésére 
vonatkozik. Arról nem akarunk szólni, hogy a 
Szerkesztő Úr megszentelési hajszáról beszél. 
Ugyan hol vette észre csak a megszentelődósre 
vonatkozó nagy törekvést is? Talán a fővárosi 
lapok híreiben, kis hirdetéseiben, vagy elbeszé-
léseiben, a melyek közül egyik minap valami 
vicebirónak egy paraszt menyecskével való egészen 
frivol alkudozását adta elő? Vagy talán valahol 
ószrevehetőleg pusztul a rószegeskeclés vagy más 
bűn ? De hagyjuk ezt. A Szerkesztő Úr másik meg-
jegyzése okozott nekünk különösebb aggodalmat 
Lapja legutóbbi számában egy helyen azt mondja, 
hogy ő mint világi nem igen érzi magát hivatva a 
belmissziói mozgalomhoz való hozzászólásra, még 
kevésbbé arra, hogy e mozgalmat irányítsa. De 
kérem csak tessék irányítani. A Szerkesztőknek 
irányítani kell. Kivált a »Debreceni Prot. Lap« 
szerkesztőjének, a ki majdnem egy millió kálvi-
nista szellemi vezérévé választatott el s a ki annyi 
kiváló lelkész és tanár közt legalkalmasabbnak 
ítéltetett arra, hogy a tiszántúli kálvinistaság 
lapját szerkeszsze. Hanem úgy látszik, hogy az 
egyetemes papság eszméje, melyet a reformáció 
a pápista hierarchikus felfogás ellen szegezett, 
nagyon feledésbe ment Tiszántúl. Lliszen kérem 
a belmisszió főkérdése nem az, hogy a lelkészek 
folytassanak-e és mennyiben belmissziói munkát, 
hanem az, hogy a világiak mi módon segíthetnek 
az Isten országa terjesztésében a lelkészeknek. 
Mert a ki vette az Isten kegyelmét s hisz a meg-
feszített és feltámadott Krisztusban, annak joga 
is, kötelessége is az Isten országa terjesztésében 
részt venni. Itt tűnik ki különben, hogy az egész 
'belmissziói mozgalom mily mérsékelt reform-
mozgalom. Mert hiszen az evangeliumi egyházak-
ban a templomi igehirdetés és a sakramentomok 
kiosztása is a hívek joga s nem valamely kivált-
ságos papi rendé. A rencl kedvéért e jog lelké-
szekre van ruházva, de ha szükségesnek mutat-
koznék, akárki is indíthatna oly reform-mozgalmat, 
melynek célja lenne a jelen helyzet megváltoz-
tatasa, S 

a mint az utolsó zsinat a joghallgatókat 
hatalmazta fel a templomi igehirdetés jogának 

gyakori asara s a mint sok helyen a tanítók 
segédkeznek az úrvacsora kiosztásában, egy 
törvényesen választott zsinat elhatározhatná, hogy 
a joghallgatók tanárai is hirdethessék az igét s 
hogy az úrvacsora kiosztásánál a tanítókon kívül 
mások is segédkezzenek. 

E kérdésekre nézve cikkeket vagy könyveket 
írni azonban ma is van joga a Krisztus egyháza 
minden tagjának. Még e kérdésekre nézve is, a 
melyek felvetését én nem tartom szükségesnek, 
mert még mindig hiszem, hogy lelkészek ós vilá-
giak következetesebben alkalmazzák ezentúl a 
Krisztus evengeliumát, mint eddig tették. Ha 
azonban még e kérdések fejtegetéséhez is joga 
van a Krisztus egyháza tagjainak, látható, hogy 
a »Debr. Prot. Lap« szerkesztőjének a világiak 
jogairól táplált eddigi felfogása — mert remé-
lem megváltoztatja — nagyon közel já r a pápista 
felfogáshoz. Hiszen Sir Georg Williams, grófBerns-
torff, Pfovanelli lovag, báró Oertzen, Raikes Róbert, 
Szilassy Aladár és mások pélclái mutatják, hogy 
a világiak egyenesen hivatva vannak belmissziói, 
sokszor ép vezérlő munkára. Es a tiszántúli 
egyházkerület által ép a belmissziói eszmék meg-
valósítására alkotott értekezletnek egy sereg világi 
tagja v a n ! Ezek csak hozzászólhatnak azokhoz 
az eszmékhez, a melyek megvalósítására kikül-
dettek. Tehát a »Debr. Prot. Lap« szerkesztője 
is hozzászólhat, sőt kötelessége hozzászólani. 

* * * • r. i • t il . 
Fordulok immár Erőss Lajos püspök-ladányi 

lelkész úr egy megjegyzéséhez, mely szintén a 
»Debr. Prot. Lap« legutóbbi számában található. 
Tisztelt lelkósztársam azt mondja, hogy ha meg-
győződnék arról, hogy ón a baptistákkal csak 
kacérkodom is, hát tanári állásomtól való meg-
fosztásomat indítványozná. Hát erre először is 
megjegyzem, hogy én akár a baptisták meggyőző-
déseit fogadnám el, akár megszeretném a misére 
járást s így a pápistasághoz szítanék, akár meg-
tagadnám a Jézus isteni voltát s elhinném, hogy 
az Isten nem mint Atya, Fiú és Szentlélek mun-
kálkodott s pl. az »Orálló«-val azt hirdetném, hogy 
mindegy, akár Jézusra, akár Mohamedre, akár 
Conuciusra esküszünk (mellesleg mondva, az ilyen 
nyilatkozatok bizonyára maradandó hatást gyako-
rolnak majd azoknak a lelkészeknek a híveire, 
a kik az »Őrálló«-t terjesztik), hát higyje el, 
hogy én a református egyháztól állást ós fize-
tést nem fogadnék el. De hát tisztelt lelkésztár-
sam miért nem lép fel azok ellen, a kik az uni-
táriusokhoz szítanak vagy gondnok és presbyter 
létükre misékre, sokszor halotti misékre j á rnak? 
Miért helyezi csak rám nézve kilátásba, hogy 
tanári állásomtól megfosztat, ha hűtlen leszek a re-
formátus egyházhoz? Mily következetlenség! Mily 



k é p t e l e n á l l á s p o n t ! Mily e g y o l d a l ú s á g ! No, de 
ki l á t j a a j ö v ő t ? A g o n d o l a t m e g v a n s h a n a g y o n 
e r ő s ö d i k a vágy, h o g y t a n á r i á l l á somtó l m e g -
foszszanak , m a j d v a l a m i t c sak r á m l ehe t b izonyí-
tani . U g y a n ki fog ja r á m ve tn i az első k ö v e t ? ! 

* * 
Most m á r h a t e r e m volna , s z e r e t n é k m é g 

egy t é v e d é s r ő l szólni s ez az én t é v e d é s e m . De 
c i k k e m így is hos szú le t t s e t á r g y g y a l r ö v i d e n 
n e m v é g e z h e t e k . T e h á t m o s t c sak j e l zem t é v e d é -
seme t . V a l a m i k o r a m e l l e t t b u z o g t a m , h o g y a 
n é p i s k o l á k a t t a r t s u k meg , ele a k ö z é p i s k o l á k a t 
a d j u k á t h a l a d é k t a l a n u l az á l l a m n a k . Most azon-
b a n n y o m ó s o k o k á l t a l m e g g y ő z v e , az t va l lom, 
h o g y a közép i sko la i t a n ü g y e t k e z ü n k b e n kell 
t a r t a n u n k , n e m c s a k pro t . egyház i s z e m p o n t b ó l , 
h a n e m a z é r t is, m e r t ú g y l á tom, h o g y pro t . t an-
f é r f i a k r a v á r e l á rvu l t , p a r a g r a f u s o k b a szor í to t t , 
m a g a s a b b r e f o r m - e s z m é k e t né lkü löző t a n ü g y ü n k 
r e f o r m á l á s a . A d j a I s ten , h o g y m á s is oly sz ívesen 
e l h a g y j a t évedése i t , m i n t a h o g y én e l h a g y t a m , 
a m i k o r az i gazságo t e t é r e n m e g i s m e r t e m . 

Szabó Aladár. 

Óvjuk az ifjúságot* 
Mikor nemrégen a titeli katasztrófának egy gyalá-

zatos kéjház erkölcsileg megrontott vendégei estek áldo-
zatul, eszünkbe jutott, hogy díszes fővárosunkban is létez-
nek »intézmények*, melyek megérdemelnék, hogy legalább 
valamely hatóságilag foganatosított erkölcsi hegyomlás 
látogassa meg. 

Bocsássa meg a t. olvasó, ha ez alkalommal oly 
dolgokról beszélünk, melyekről rendesen hallgatni szokás. 

De végre is, ügy véljük, hogy a midőn a közerköl-
csiség a népek felvirágzásának egyik legfőbb támaszát 
képezi, kötelesség arra rámutatni, a mi ezt a közerkölcsi-
séget a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

Ha már magában véve óriási anomália az, hogy a 
hatóságilag engedélyezett, megadóztatott s gondos felügye-
lettel ápolt prostitúció az erkölcsi alapon nyugvónak lát-
szani akaró társadalomban megtüretik, az már épenséggel 
abnormis dolog, hogy a prostitúciót tenyésztő, erkölcs- és 
testrontó bünbarlangok szabadon állnak nyitva a legéret-
lenebb tanulónak is. 

Nem csak. De a mint alkonyodni kezd, a főváros 
legnépesebb utcáinak szögletein, rendőrileg kiállított bárcák 
védelme alatt, a minden szeméremből kivetkőzött nősze-
mélyek trágár kifejezésekkel fogdossák bűntanyáik számára 
a tanuló ifjúságot. 

Eltekintve a veszedelemtől, melyben ilyen helyeken 
a még teljesen ki nem fejlett gyermek-ifjú teste forog, 
hatványozott az a veszedelem, mely erkölcsi felfogását, 
kedélye ártatlanságát, modora tisztességes voltát, nemes 
jóizlését fenyegeti. 

A rossz szokás irtózatos ellensége az ember erköl-

+ E czikket a >Magyar Újság« f. é. június 17-iki számából 
vettük át szószerint, annak örvendetes feltüntetésére, hogy ifjúsá-
gunk erkölcsi életének szomorú állapota már a világi lapok figyel-
mét is felhívta; s ösztönzésére önmagunknak, hogy óvjuk mi is az 
ifjúságot minden tőlünk telhető módon. Szerk. 

esi és szellemi fejlődésének. Leginkább a serdülő ifjúság-
nál, hol a gondolkodás, a kedély iránya még nincs meg-
állapodva s az első benyomás, melyet az inger mámora 
vés lelkébe, úgy benne marad, mint a fonografban a bele 
mondott sző. 

Képzeljük csak el, hogy ezen 14, 15, 16 éves gyer-
mekember fogékony lelkülete minek van kitéve egy ilyen 
bűntanya levegőjében, vagy egy ronda orcátlan szirén ott-
honában, hol gyalázatos módon arculveretik minden, a 
min egy tisztességes társadalomnak nyugodni kell: az 
erkölcs, a szemérmetesség, a tízparancsolat, a jó modor, 
az illedelmesség beszédben és cselekedetben, hol a > hölgy* 
ajkairól illetlen, trágár kifejezéseknél egyebet nem hall s 
a ledérség és fajtalanság legrakoncátlanabb eszméit szívja 
lelkébe. 

»Jugend hat keine Tugend* — mondja a német 
közmondás, és igaza van, mert az ifjűság az eredeti ter-
mészethez áll legközelebb, a. természet pedig nem ismer 
morált. 

Azt csak az emberi ész szülte és szabályozta a fej-
lődés, a társulás kényszeréből, hogy megvethesse társadal-
mának alapját. 

Az ember azért tanítja, neveli és műveli sarjadékát, 
mivel ez alapból vajmi keveset hoz magával a nagy ter-
mészet anyaméhéből. 

És azért alkalmazza az erkölcsi oktatást a serdülő 
korban, mert a gyermek szűzies szelleme akkor legfogé-
konyabb s mert megelőzni törekszik a káros eszméknek 
abban való térfoglalását. 

Ha tehát e serdülő fogékony korban a jó tanítást a 
szennyházak erkölcsi posványbűze ellensúlyozhatja, ha az 
undorkeltő testi, lelki rondaság megszokottá válhatik s ez 
által az erkölcsi szép, a lelki tisztaság iránt való neme-
sebb indulatok megmérgeztethetnek: akkor kérdem, hogy 
az erkölcs, az erényesség, az igazságérzet, a jóízlés és 
becsületesség ugyan miféle talajba ültesse csemetéit, me-
lyeknek megizmosodása nélkül az ember sem a családnak 
sem a társadalomnak, sem az államnak hasznavehető 
istápja sohasem lesz. 

Mélyen elszomorító tapasztalatok bizonyítják, hogy 
alig van város, hol az ifjúság úgy oda legyen dobva az 
erkölcstelenségnek martalékul, mint díszes fővárosunkban, 
hol — tisztelet a kivételeknek — az ifjúság szelleme dur-
ván trágár, erkölcstelen fogalmakkal van telítve. 

De lehet-e máskép? 
Midőn a szennyházak sokasága tárva, az erkölcs-

telen üzletre felbárcázott becstelenek száma ezerekre rug, 
kik a serdülő fiatalságot szabadon csábíthatják a szív és 
lélekrontó förtelemben, midőn ez által a fiatalságból a női 
erkölcs iránt való tekintet annyira kivesz, hogy minden 
fiatal leányt, ki szeme elé kerül, áldozatul kiszemelhető-
nek tekint. 

Itt a prostitúció többé nem mint a szükséges rossz, 
hanem mint a rosszra csábító gyalázatosság szerepel. 

Szabad hely van engedve számára az utcán, kávé-
házakban, orfeumokban s más számtalan tingl-tangl-féle 
fényesebb és rondább mulatóhelyeken, hol e minden tisz-
tességből kivetkőzött szirének hálóikat köthetik és ki-
vethetik. 

Ilyen szennyes élet megtörése nem képezheti fel-
adatát semmiféle államnak és ha megtűrné, a társadalmat 
a romlottság ama fokára juttatja, mely Róma pusztulását 
okozta. 

Jelei már mutatkoznak a rothadásnak, mely felosz-
lásra vezethet. 

A trágár gondolkozás hódít már az úgynevezett 
műveltebb körökben is. 



Csak a bálokban kell megfigyelni, hogy az a tán-
coló fiatal úri népség, melynél jó nevelést, műveltséget, 
tisztességes magaviseletet s megfelelő szemérmetességet 
feltételezhetnénk, csaknem általánosan, minő pikáns érzéki 
célzásokkal fűszerezi társalgását. 

Es honnan viszi az érettségin nagy nehezen átbotor-
kált fiatal gavallér ezt a trágár szellemet a szalonokba ? 

Ama szenyházakból a hol serdülő korában ottho-
nossá lenni nem gátolta senki. 

Vannak pedig rendszabályok, melyek az ifjúságot 
óvhatnák, csak hogy az ellenőrzés lanyha. 

Ebből származik, hogy a prostitúció, a megtűrt »szük-
séges rossz* odújából a nyilt utcára, a kinálat terére lép-
hetett s mint üzlet szerepelhet. 

Társadalmunk tisztességes voltának e rákfenéje ellen 
orvoslásról kell gondoskodni, ha az erkölcsi romlottság 
rohamos terjedését meg akarjuk gátolni. 

Erkölcsi romlottságban a szabadság szent eszméje 
nem fejlődhetik. 

Az erkölcsi romlottság csak zsarnokokat és rab-
szolgákat termel. 

TÁRCA. 
Az ötödik evangéliom. 

I r ta : Dr. Witz Ch. Alphons. 
»Hézag a Jézus életében.«* 
Voltaképen kettő is van, mert az evangélisták sem 

gyermek- sem ifjú koráról nem szólnak Jézusnak. A mit 
ezekről tudunk, az Lukács két rövides tudósítása: »A kis 
gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben, és 
teljesedik bölcsességgel és az Istennek kegyelme vala ő 
rajta,* mondja a II. 40-ben. »Jézus pedig gyarapodik vala 
a bölcseségben, testének állapotában és Isten s emberek 
előtt való kedvességben* beszéli a 12 esztendős Jézusról, 
első jeruzsálemi felmenetele után. 

Egyébb tudósításunk nincs felőle. 
Sokat csodálkoztak már e felett. Az evangélistákat 

még tudatlansággal is vádolták érte. Az álbölcseség szí-
vesen dobálódzik üres vádakkal: s én még azt is hiszem, 
hogy nem nehéz az evangélisták hallgatását természetes 
úton megmagyarázni. 

Az idvességnelc vágya vezette őket Jézushoz, s az 
idvességnek tapasztalt érzése adta kezükbe a tollat. Ezért 
érezték azután magukat indíttatva hírt adni az örvendetes 
izenetröl, mely az idvesség maga. Egészen természetes 
már most, hogy inkább szólottak az Idvezítő működéséről, 
mint létele mikéntjéről. A kezdet az volt, a mi a központ: 
az «egy szükséges dolog.* 

Kétségtelen, hogy fontos kérdés az Úr fejlődési 
processzusának kérdése is. A mint látjuk Jézust hirte-
len, oly méltóságosan fellépni, oly csodálatosan működni, 
önkéntelen is ama kérdések tolulnak ajkainkra, melyek 
már kortársait is foglalkoztatták: »Honnan vágynák ennél 
mindezek?* (Máté 13. 56.) »Micsoda bölcseség az, mely 
néki adatott?* (Márk 6. 2.). 

De hagyjuk gyermekkorát vizsgálódásünkon kívül, 
könnyebb lévén azt költőileg feldíszíteni, mint történeti 
pontossággal leírni. Ugyan ki nem festé meg már a gyer-
mek Jézus képét a fürge képzelet segítségével, a mint 
gyerekpajtásaival játszik, vagy anyja lábánál ül, a mint a 

* Notovits munkájának címe : 1. a német kiadást, melyből 
az idézetek vétettek. 

betűvetésben az első próbálgatást teszi; szülőinek vagy 
testvéreinek apróbb szívességeket tesz. Bizonyosan kész 
volt az utóbbiakra is szívesen. Hiszen — mint Luther 
helyesen jegyzi meg — más gyermekhez hasonlóan visel-
kedett. Ha anyja azt parancsolta neki: szaladj fiam, hozzál 
vizet, fát stb. hát elszaladt és hozott . . . 

Mindeme apró vonásait a gyermekéletnek ott a 
szülői ház sugaras körében könnyen elképzelhetjük. De 
ki mondja meg nekünk, hogy miként izmosodott az ifjú 
férfiúvá, öntudatos, szilárd jelemmé ? Micsoda faktorok 
hatottak rá ez idő alatt? Hogy lett azzá a mi volt? 

Ezek a kérdések, melyekre feleletet szeretnénk. Ezért 
mellőzzük el gyermekkorát, hogy bővebben foglalkozhas-
sunk azzal az idővel mely első jeruzsálemi útja és első 
galileai fellépése között van. 

Fellehet-e a sűrű fátyolt lebbentem, mely Jézus 
életének ezen időszakát takarja? 

Sokan próbálkoztak már vele. Maga az egyetemes 
egyház is többször. Azok, kik hirteleni, felülről való meg-
világosítást tételeznek fel, egyszerűen azt mondják, hogy 
ezen idő alatt atyja mesterségét folytatta. A másik párt 
nagyon alacsonynak tartja e foglalkozást Jézusra nézve s 
azt bizonyítgatja, hogy az Úr idejét elmélkedéssel és imád-
kozással töltötte. Egy másik s eléggé közkeletű mythos 
szerint Persiát látogatta meg, hogy a keleti bölcsek láto-
gatását visszaadja, s talán ekkor Indiában vagy Egyptom-
ban is megfordult, hogy az ottani papok bölcseségében 
oktattassék. 

Nem tudjuk, hogy Notovits Miklós ismerte-e ezt a 
mythost. De kétségtelen, hogy ő akarattal vagy akaratlanul 
ezt a régi legendát újította fel, s ezzel legalább a saját 
személyére nézve nagy eredményt ért el. 

Notovits ugyanis utazása közben egy kosmiri kolos-
torban »az örök boldogság völgyében* azt hallotta a fő-fő 
Lámától, hogy lassai archívumokban szerfelett régi emlékek 
vannak, melyek nemcsak Jézus, hanem a nyugoti népek 
történetére vonatkozó adatokat is tartalmaznak, s hogy 
egynémely nagyobb kolostorban ezeknek másolatai és 
fordításai megtalálhatók. Notovits rögtön elhatározta, hogy 
Európába való visszatérését elhalasztja — s bármibe kerül 
is — vagy a nagy klastromokban találja meg ezen irato-
kat, vagy elmegy Lassába. Lodok tartomány fővárosában 
Leli-ben tartózkodván, meglátogatta a közel fekvő llimis 
zárdát. A kolostor fő Lámája elmondja neki, hogy a 
könyvtárban vannak ám másolatok a kereste iratokból. 
Egy véletlen szerencsétlenség (lábát törte ki) alkalmat 
adott neki, hogy másodszor is visszatérhessen gyanutlanul 
a kolostorba. Célját elérte, mert a Jézus életére vonat-
kozó kéziratokat a könyvtárból előhozták s egy tolmács 
segélyével a póli nyelvről tibeti nyelvre fordították. A mit 
a Láma felolvasott, Notovits gondosan bejegyzé Naplóikba. 
s megjővén, ezeket a jegyzeteket bocsátá közre, kommen-
tálván is őket. 

Notovits evangelioma szerint »az örök szellem, mely 
önálló nyugalom állapotában és legfőbb boldogságban 
vala, felserken és bizonytalan időre elválik örök lényétől, 
hogy emberi alakot öltvén. megmutassa, miként lehet az 
istenséghez hasonlóvá lenni és örök idvességre jutni; és 
saját példájával szemléltesse, hogy miként lehet erkölcsi 
tisztaságot elérni, s a lelket durva hüvelyétől megszaba-
dítani, hogy az a tökéletességet elérje, melyre szüksége 
van, hogy a mennyországba bemehessen, mely változha-
tatlan s melyben örök boldogság uralkodik. Nem sokkal 
ezután született egy csoda-gyermek Izrael országában. Isten 
maga beszélt a gyermek szája által, a test nyomorúságáról 
s a lélek fenségességéről. A gyermek szülői szegény emberek, 
kik vérszerint egy kiváló kegyességű család kötelékébe tar-



toztak. E család egykori nagyságát elfelejtvén, a Teremtő 
nevét dicséré, hálát adván neki a balszerencséért, mely-
lyel őket próbálni méltóztatott. Mivel az igazság utáról 
el nem tértek, hogy megjutalmazza őket az Úr: megáldá 
elsőszülöttjöket, választottjává tévén őt, s elküldőtte, hogy 
támogassa azokat, kik bűnbe estek és gyógyítsa meg a 
szenvedést tűrőket.« 

És az isteni gyermek, kit Issa néven neveztek, zsenge 
gyermekkorától kezdve szólott az egy és oszthatatlan Isten-
ről ; intette az eltévelyedett lelkeket a bűnbánatra és az 
elkövetett bűnökből való megtisztulásra. 

Mindenfelől menének hozzá, hogy hallgatnák és 
álmélkodának a gyermek beszédén. Az összes zsidók 
elismerték egyhangúlag, hogy az örök szellem lakozik a 
fiúban. 

Mégsem állta ki soká népe közt Issa. Az anyósok 
— szegény anyósok, mit nem fognak rájuk — űzték el. 
Királyi származása, ritka míveltsége, komoly tanulmányai, 
mint jó parthiet ajánlották, s a leggazdagabb és legelő-
kelőbb mamák szerették volna vejüknek. Ezért Issa 13 éves 
korában — mikor az igazi izraelitának házasodnia kell -— 
az egyszerű ácsmester háza valóságos gvűlhelye lett a 
gazdag és előkelő embereknek. Aj fiatal, mélyelmű Issa, 
ki minden testitől elfordult, olthatatlan tudomány szomj-
jal lelkében, titkon elhagyja a szülői házat és egy kara-
vánnal Indiába indul, hogy tökéletesítse magát isten igé-
jében és tudakozza a nagy Buddha törvényeit. 

Brahma bölcs papjai szívesen fogadták; tanították 
a Védákat olvasni, érteni; gyógyítani imádság erejével, a 
szent írást magyarázni a népnek, gonosz lelket kiűzni az 
emberekből, s egyebekre. 

Hat évet töltött Issa Dsagarnatban; Radsagriha-ban, 
Benares-ben s a többi szent helyeken. Mindenki szerette, 
mert békességben élt a Vojszákkal, (kik Brahma lábából 
származtak, a földet mívelni, barmot őrzeni, kereskedni, 
mindenféle mesterséget űzni, hogy a Brahmanokat és 
Ksatriákat táplálják); meg a Szudrákkal, kik a három első 
kaszt rabszolgái valának. 

De a Brahmánok, (a fehérek, kik Brahma szájából 
származtak, kik papok, a szent Vedák magyarázói és a 
nép tanítói, törvénylátói) meg a Ksatriák, (a vörösök, 
fejedelmek és nemesek Brahma kezéből valók, kik had-
vezetésre és uralkodásra hivatvák), intették Issát, hogy a 
nagy Para-Brahma tiltja az azokkal való érintkezést, kik 
alsó testéből és lábaiból származtak. 

Issa nem hallgatott rájuk. Prédikált a Szudrák között 
a Brahmanok és Ksatriák ellen, s hirdeté nekik az emberi 
jogokat. »Bizony, bizony, mondom néktek az Atya nem 
tesz különbséget gyermekei között, kiket egyformán szeret.« 

Ezen megharagudva, elhatározzák a fehér papok és 
harcosok hogy Issát megölik. Issa azonban a Szudrák 
révén idejekorán értesül az őt fenyegető veszélyről, éjsza-
kának idején elmenekül Dsagarnat vidékéről, s a hegyek 
közé a Jauta-vidék földjére megy, hol a nagy Buddha, 
Sakya-Muni született, s ott a hű nép között imádta az 
egyedüli és felséges Brahmát. Miután a póli nyelvet töké-
letesen megtanulta, neki adta magát szentírás tekercsek 
tanulmányozásának. Hét év múlva már önállóan tudta 
magyarázni a szent tekercseket. Ekkor elhagyja Nepált és 
a Himalaya vidéket, lemegy a radsiputáni völgybe, s nyu-
gat felé indulva prédikál a legkülönbözőbb népeknek az 
emberi tökéletességről s a jóról, melyet felebarátainkkal 
cselekedni kell s a bálványimádás ellen. 

Szavai nagy tetszésre találnak. A szomszéd orszá-
gokat bejárja híre. Hogy Persiába ért, a hatalmától félő 
papok eltiltották a népet hallgatásától. A mint azonban 
látták, hogy minden vidék milyen örömmel és istenféle-

lemmel fogadja be, kiadták a parancsot elfogatására. 
Elfogva, a főpap elé vitték, hol törvényt ültek felette. 
Perének azonban oly kedvező kimenetele lett, hogy a 
mágusok nem merték bántani. Éjszaka, mikor az egész 
város nyugodott, kivezették az országútra s elküldték, 
remélvén, hogy a vadállatok zsákmánya lesz. De a mi 
Urunk Istenünk oltalma alatt sértetlenül folytatta útját. 

Gergely Antal. 

B E L M I S S Z I Ó . 
A francia protestáns bibliai társaságok. 

A francia református egyház az 1893-iki chicagói 
villágkiállításra kiadott egy érdekes munkát, a mely a 
francia protestantizmus XIX. századbeli munkásságát is-
merteti. Örvendetes képet tár elénk a mondhatni marok-
nyi francia protestánsság munkásságáról. A mit ez a 
félmilliónyi protestáns tett és alkotott, bámulatra méltó. 
Bibliái, társaságai, belmissziói, egyletei, árvaházai, theolo-
giai, iskolái, papi egyesületei, nemkülönben a sajtója a 
virágzás magas fokát érték el. A hugonották, kik a mi 
kálvinistáinkéhoz sokban hasonló fényes és véres emlé-
kekkel dicsekedhetnek, mai napság a francia társadalom 
kovásza. Nem érdektelen bepillantani egyesületeik organi-
zációjába és ebből is levonni a magunk részére a kon-
zekvenciákat. 

Legjobban méltányolhatjuk a francia protestantiz-
mus munkásságát akkor, ha történeti keretében vizsgál-
juk. Százados üldözések folytán elveszté legbuzgóbb hívei 
közül 300 ezeren fölül, kik részint elhullottak, részint ide-
gen földre költöztek. Hogy mégis megmaradt az egyház, 
azt igazán Isten csodája és ama 80 lelkész mártír halála 
tette, kik 1686-tól 1762-ig máglyán és vérpadon haltak 
meg. A forradalom 1781-ben visszaadta jogaikat, de alig-
hogy megnyithatták templomaikat, máris bekellett azokat 
zárni az anarchia elől, a mi a forradalom elején beállott. 
A protestánsok fölhasználták azt a szélcsendet, a mi az 
első restauráció idején beállott, és ekkor keletkezett az 
első francia protest. bibliai társaság. Nagy szó volt ez az 
időben, mikor egyik fél a másiknak megjelent könyveit 
kobozta el; 1678-tól 1802-ig protestánsok számára sem 
bibliát, sem újtestamentumot nem lehetett nyomatni; egye-
sülni kellett hát a protestánsoknak és az egyesülés hozta 
létre a párisi prot. bibliai társaságot. 

Ez a társaság végleg 1818-ban alakult meg; első el-
nöke a nagy Duplessis-Mornay-nak egyik unokája, Jaueourt 
miniszter volt, ki melié aztán több alelnököt, ülnököt és 
titkárt választottak. Azzal kezdte működését, hogy a Martin-
féle bibliafordításból megvett Londonban egy egész ki-
adást, aztán szétosztotta. Hamar mutatkoztak jelei is mű-
ködésének. Legelőször észrevették a pápisták. Lamennais 
abbé azt írta, hogy ez a munka »vallási anarchiát teremt, 
mely meg fogja ingatni a társadalom alapjait«, a másik 
az egészet »ügyes kereskedelmi spekulációnak« nevezi. 
A hatóságok sem nézték jő szemmel, de ennek dacára 
egész sereg apróbb fiókegyesület állott elő; a bibliai 



társaság évi gyűlései ünnepszámba mentek. Figyelemre 
méltók az elvek, a mire a társaság alapította működését. 
»Egyesületünk, mondja az egyik pont, nem theologiai, 
hanem keresztyéni »Társaságunk csak egy hivatást ismer, 
t. i. hogy a bibliát terjeszsze, azontúl nem avatkozik sem 
az oktatásba, sem a dogmába; nem excommunicál senkit, 
sőt azon van, hogy minél többeket egyesítsen.* Egész 
Kálvin idejétől kezdve, a francia protestánsok apokrif 
könyvekkel ellátott bibliákat tartottak; 1826-ban szakí-
tott ez a társaság a régi szokással, s azóta csak apokrifek 
nélkül terjeszti a bibliát, valamint azt is elhatározta, hogy 
minden konfírmándusnak és minden esketendő párnak 
ingyen ad újtestamentumot. 1893-ig a társaság 2.983,000 
frankot adott ki és 897,000 szent könyvet osztott szét, a 
mi a nagy brit bibi. társaság eredményeihez képest cse-
kély, de tekintve, hogy Franciaországban csak félmilliónyi 
református van, még mindig szépnek mondható. Eddigi 
elnökei közül nevezetesebbek a már említett Jaucourt, a 
híres Guizot; alelnökei közt is számos jeles ember volt, 
nem egy tábornok és tengernagy. 

Van még több francia bibliai egyesület. Ilyen a 
»franciaországi bibliai társaság,« melyet néhány kiváló 
francia protestáns 1864-ben alapított. Ezen társaság irá-
nyát jelzi az alapszabályok első_ pontja, mely azt mondja: »A 
francia biblia-társaság a szent iratok inspirációjába és azok 
szabályozó erejében való hiten épült föl; ezért is iparko-
dik a szt. irást terjeszteni, lehetőleg alacsony áron adni, 
hogy mindenki megszerezhesse. Ingyen ad azt esküvő 
pároknak, konfirmáltaknak, menedékhelyeknek és árva-
házaknak és mindenféle keresztyén irányú intézetnek. < 
Érdekes, hogy eme társaság a katonák számára külön 
hordozható bibliákat ad ki. Gondoskodott az elavult francia 
bibliafordítás revíziójáról is, a mit 1881-ben fejezett be. 
Az 1870-iki háború alatt áldásos működést fejtett ki, el-
osztogatván körülbelül 22,000 bibliát, különösen a meg-
szállott Párisban, hol 21 ügynöksége volt ez időben. 
Első elnöke Francois Delessert volt. Évi kiadása 50,000 
frankra megy és ez ideig 750,000 példányt terjesztett el. 

Érdekes az ú. n. »Léo«-féle alapítvány története is. 
Egy fiatal, Léo nevű szász, 1811-ben jött Párisba, elcsu-
dálkozott, mikor látta, hogy mennyire járatlan a bibliában 
a párisi nép. Azért először a maga költségén hozatott 
egynéhány bibliát és elosztotta; de ezt nem győzte sokáig, 
hanem 1812 ben az az életrevaló gondolata támadt, hogy 
alapítványt fog gyűjteni a biblia terjesztésére. Még az 
akkori kultuszminiszter is buzdította és így történt, hogy 
létrehozott egy »bibliai bizottságot«, mely hat tagból állott 
és szerzett helyiséget is. 1814-ben előterjesztette a gyűj-
tés eredményét, a mi 15,000 frank volt; azután kezdte a 
bibliát nyomatni. 1830 óta számos kiadást nyomatott 
a »fondation Léo«. Bevételeit tőkésíti és ebből ad ki újabb 
és újabb kiadásokat. 

Míg a föntebbi egyesületek kiváltképen a protes-
tánsokat látják el bibliával, addig a brit és külföldi bibliai 
társaság a római katholikusok közé iparkodik bevinni az 
igét és pedig szép eredménynyel, mutatván nekik, hogy 

hamis princípium az, melynél fogva ők a szent írást 
a nép kezéből elvették. 9 milliónál több bibliát osztottak 
el eddig és évenként 100—150 ezer frankot költenek rá. 
Van az említett társaságoknak több fiók- és segédegye-
sülete, melyek mind a szeretet örök forrásából merített 
szeretet gyakorlására fáradoznak, egyfelől a katholicizmus, 
másfelől az ott nagyon és elterjedt keresztyéntelen, materiá-
lis áramlatok ellen. 

Kovács Lajos. 

B E L F Ö L D . 

A budai templom belső felszereléséhez. 
Felhívás adakozással és ajánlattétellel járulásra a budai ref. 

templom belső felszereléséhez. 

Tíz éve lesz, hogy a főváros budai részén építendő 
református templomra 1885. szeptember hó 1-én az első 
felhívást adakozásra kibocsátottuk. Felhívásunkat váratlanul 
szép siker koronázta. 

»Templomot a budai részen lakó református hívek-
nek ! — kiknek elődei már a reformáció századának 
közepén, 1566-ban, anyaegyházzal s templommal bírtak, 
de a török hódoltság s azt követő nehéz idők alatt azt 
elveszítvén; utódaik azóta újat nem szerezhettek, nem 
építhettek. A mult század végén, 1796-ban az akkor még 
külön Pesten megalakult üjra a ref. egyház — magába 
fogadta a budai ref. hívek akkor igen csekély számát is — 
együtt is csak pár százat tett a lelkek száma — kik csak 
1830-ban építették a Kálvin-téren ma fennálló templo-
mukat, mely az akkor is alig 1500-ra menő lélekszámnak 
bőven elég tágas volt. De 1848-ban már 4000 s a mikor 
1885-ben a budai templom építésének eszméje testet kez-
dett ölteni, az 1880—1-ki népszámlálás, a már akkor 
egyesült fővárosban (Ó-Budát nem számítva) 22,000 refor-
mátus lelket mutatott ki, melyből közel 3000 esett a budai 
részre. Az eredetileg legfölebb 10—12 ezer lélekre számí-
tott kálvin-téri templom egyre szűkebb és szűkebbnek 
bizonyult s a már 4000 lelken túl szaporodott budai hívek 
számára a már régen óhajtott templom építése sürgős 
szükséggé vált s jelszóvá lett: »Templomot a budai részen !« 

A kimondott szó hatott. A gyűjtés élére egy ép oly 
magas rangú mint lelkű kegyes és buzgó úrnő állt s sze-
rencsés keze maga tetemes összeget, mintegy 50,000 frtot 
hozott össze. Egyéb gyűjtésekből is, közel 80,000 frtra 
szaporodott a budai templom-építési alap. A minden köz-
művelődési, különösen egyházi és iskolai célokat is nagy-
lelkűen pártoló s gyámolító székes főváros, a budapesti 
ref. egyháznak templornépítési szükségeire 50,000 forintot 
adományozott, melyből 30,000 forint jutott magának a 
budainak; ennek összesen mintegy 160,000 forintra menő 
építési költségéből még fedezetlen maradt 50,000 forintot 
pedig maga a budapesti egységes ref. egyház hosszabb 
lejáratú törlesztési költséggel pótolta. 

Hátra van még a belső felszerelés költsége, melyre 
hogy fennakadás és hátramaradás ne legyen, az egyház 
jónak látta, a főváros adományából még hátralevő 20,000 
frt terhére 18,000 frt rövidebb lejáratú külön kölcsönt 
venni fel, melynek tetemes részét azonban a hívek nem 
lankadó buzgóságának s áldozatkészségének kegyes ado-
mányaiból reméli fedezhetni. 

A felszerelésnél egyelőre csak a legszükségesebbre 
szorítkozhatunk: azokra, a melyek nélkül a templom meg 



sem nyitható s használatba sem vehető. Ezek a mellékelt 
jegyzékben vannak — költségvetési áraikkal — részletesen 
felsorolva. Összegük mintegy 19.000 forintra megy. Orgona, 
toronyóra, világítási berendezések és az ülőpadok egy 
kisebb része is, egyelőre még függőben tartatik, míg hiányuk 
szükségérzete újabb áldozatkészségre nem buzdítandja a 
híveket s azok is fedezetre nem találnak későbbi adomá-
nyokban vagy az egyház kedvezőbb anyagi helyzetében. 

Valamint a templom kitűnő fekvésénél fogva (a Duna-
parton. szemben az épülő országházi palotával, hátterében 
a most restaurált Mátyástemplommal) monumentális jellegű 
építést kíván — s ez a székes főváros által ki is kötte-
tett — a minél fogva az előbb 100,000 forintra tervezett 
építés maga 150.000 forint költségre emelkedett: — úgy 
viszont a felszerelésnek is az épület ily jellegéhez kelle 
alkalmazkodnia, minélfogva ennek költsége is azon arány-
ban emelkedik a legszükségesebb fölébe. 

Most azért erre hívjuk fel s kérjük ki a hívek ál-
dozatkész buzgóságát, nemeskeblű hozzájárulását. 

Az adakozás, illetőleg ajánlattétel két alakban tör-
ténhetik : 

1. Egyes felszerelési tárgyak szabad megjelölése 
mellett, azok elkészítésének költségére. Az ily módon eddig 
már e fölhívás kibocsátása előtt tett ajánlatok, a felszere-
lési költségelőirányzat egyes tételeinél vannak jelezve*, s 
az egyes tárgyakon, az azokat készíttető adományozók 
nevei, alkalmas módon jelezve lesznek; valamint az elő-
irányzaton kívüliek is, * alatti jegyzetekben. 

2. Egyes felszerelési tárgyak megjelölése nélkül, csak 
átalában a felszerelésre, melyek kinek-kinek tehetsége és jó-
akarata szerint, bármily összegben köszönettel fogadtatnak. 

A még eddig fedezetlen tételekre kérjük azért a 
kegyes adakozásokat, ajánlatokat; megjegyezve, hogy a 
legnagyobb tételre: a szószék (2000 frt) s annak hang-
fogója (2200 frt), összesen 4200 frt tételére, alulírt püspök 
ajánlkozott külön gyűjtő-ívvel adományokat és ajánlatokat 
gyűjteni, melyeket a maga részéről 100 frttal nyitott meg. 

A pesti ref. Egyháztanács 1895. június hó 10-én 
tartott ülésének határozatából s annak képviseletében 

Gróf Tisza Lajos, Szász Károly püspök, 
főgondnok. I. lelkész. 

Miniszteri rendelet a polgári anyakönyv-
vezetés tárgyában. 

A belügyminiszter a következő körrendeletet küldötte 
a megyei közigazgatási bizottságoknak. 

»Körrendelet valamennyi vármegye közigazgatási bi-
zottságának a házassági anyakönyvvezetők javaslatba ho-
zása tárgyában: 

Miután a vármegye közigazgatási bizottsága ez évi 
január 30-án 9000. sz. a. kelt rendeletemnek megfelelőleg 
az anyakönyvvezetők és anyakönyvvezető helyettesek ki-
nevezése iránt az 1894. évi XXXIII. t.-c. 6. §-ának első 
bekezdéséhez képest javaslatát megtette, ez alkalommal a 
vármegye közigazgatási bizottságát az idézett t.-c. 6. §-ának 
2. bekezdése alapján javaslatának a házassági anyakönyv-
vezetés szempontjából való kibővítésére hívom fel. 

Általában megjegyzem, hogy az anyakönyvi nyilván-

* A felszerelés költségeihez egyes tárgyak beszerzésével 
eddigelé hozzájárultak: Gróf Tisza Lajos a torony csúcs, özv. 
gróf Teleki Sándorné a nagy körablak, Tisza Kálmán és Lajos 
1 — 1 oldalablak, Darányi Ignác az Urasztala, Kiss Áron a keresz-
telő medence, Hegedűs Sándor a papiszékek és zsoltártáblák, Tisza 
Iválmánné két ezüst tányér és pohár, özv. Harmaczi Béláné egy 
ezüst korsó beszerzésével. Az eddigi adományok összege mintegy 
4000 frt 

tartás egyformasága és teljessége érdekéből kívánatos, 
hogy minden anyakönyvvezető, a ki születési és halotti 
anyakönyvet vezet, a házassági anyakönyv vezetésével és 
a házasságkötésnél való közreműködéssel is lehetőleg meg-
bízassék. Ugyanezt teszi kívánatossá a közönségnek érdeke 
melyre nézve nagy előny, ha a házasság megkötése végett 
nem kell messzebbre fáradnia, mint a hol a rendes anya-
könyvvezetőjét találja. Ennélfogva az 1894. évi XXXIIf. t.-c. 
5. §-ának 2. bekezdésében részemre biztosított azzal a 
joggal, hogy több szomszédos anyakönyvi kerületre nézve 
a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél 
való közreműködéssel a kerületek anyakönyvvezetői közül 
egyet bizhatok meg, csak kivételesen kívánok élni, neve-
zetesen csak ott óhajtom ezt a jogot alkalmazásba venni, 
a hol azt a körülmények szüksége megokolja. Csupán 
azokat az anyakönyvvezetőket, illetőleg anyakönyvvezető 
helyetteseket nem kívánom megbízni a házasságok meg-
kötésénél való közreműködéssel, és a házassági anyakönyv 
vezetésével, a kikre nézve értelmi képességük fogyatékosabb 
volta miatt aggály merülhet fél az iránt, hogy a házasság-
kötést megelőző körülményesebb és kényesebb természetű 
eljárást hibátlanul és pontosan képesek-e keresztülvezetni, 
a vagy a kiknek működése akár egyéniségüknél, akár a 
helyben létező viszonyoknál fogva, s vagy bármely más 
okból előreláthatólag a polgári házasság intézményének 
előnyére nem válnék. 

A vármegye közigazgatási bizottságának feladatává 
teszem tehát, hogy a fentebb jelzett szempontok mérlege-
lése mellett indokolt előterjesztést tegyen hozzám az iránt, 
hogy a javaslatba hozott anyakönyvvezetők és anyakönyv-
vezető helyettesek közül ki, vagy kik és mily okokból 
nem alkalmasak arra, hogy a házasságkötésnél való közre-
működéssel és a házassági anyakönyv vezetésével is meg-
bízassanak. 

Oly anyakönyvi kerületre nézve, melyben a vár-
megye közigazgatási bizottsága a javaslatba hozott anya-
könyvvezetőket a házasságkötésnél való közreműködéssel 
és a házassági anyakönyv vezetésével megbízhatónak nem 
tartja, nevezze meg egyszersmind azt a szomszéd anya-
könyvi kerületet, melyhez az illető anyakönyvi kerület, a 
házasságkötés és a házassági anyakönyv vezetése szem-
pontjából beosztandó volna. Oly kerületre nézve, melyben 
csak az anyakönyvvezető helyettest nem tartja a vármegye 
közigazgatási bizottsága házasságkötésnél való közremű-
ködéssel és a házassági anyakönyvvezetéssel megbizandó-
nak, az anyakönyvvezető ellen azonban kifogása nincs, 
más házassági kerülethez való beosztás iránt nem kell 
javaslatot tennie. 

Jelentésében, melyet legkésőbb július 10-ig okvetet-
lenül elvárok, az anyakönyvvezetők és az anyakönyv-
vezető-helyettesek kinevezése iránt tett javaslatán időköz-
ben netalán szükségessé lett változtatásokat is hozza tu-
domásomra. 

Budapesten, 1895. évi június 7-én. 
Perczel, s. k.« 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi apróságok. 

A spanyol és olasz protestantizmus köréből, vagy Napoleon egy 
nyilatkozata. Egy orosz »Jézus«. 

Tudvalevőleg az arianus góthok ivadékai, a mai 
spanyolok a legbuzgóbb katholikusok. A XVI. sz. refor-
mátiói mozgalma elhatott oda is, csakhogy a politikai 
számítás és vallási fanatizmus létesítette szent inquisitio 



kiirtotta az evangeliom híveit. Bár I. Napoleon 1809. el-
törlötte az ultramontánok eme méltó térítési methodusát, 
de azért annyira elzsibbasztotta az a nemes spanyol nép 
szellemét, hogy csak a hatvanas években indult meg újból 
az evangeliom terjesztése. Mely merészségért Matamorost 
és társait gályarabságra ítélték. A mindössze 85 lelket 
számláló spanyol protestantismus ezzel teljesen megsem-
misítettnek látszott. Azonban az elvetett mag kikelt. A 
legutóbbi 25 év alatt Spanyolországban és Portugálban 
mintegy 50. összesen közel 10.000 lelket számláló gyüle-
kezet állt elő. S ezeknek legalább is egy harmada az 
anglikán egyház szervezetét fogadta el. Első püspökjüket 
Cabrerát nemrég szentelte fel a dublini érsek. Persze 
egyik-másik túlbuzgó római püspök nem késett istentelen 
merényletnek, a spanyol nép arculütésének, meggyalázá-
sának nevezni el ezt a ténykedést. De hát a pireni fél-
sziget népe is ébredez. Óhajt a papismus lidércznyomása 
alól felszabadulni. Legalább ezt bizonyítja az a körülmény, 
hogy vagy 20 gyülekezet minden külbefolyástól teljesen 
függetlenül álott elő. 

Itáliában a valdensi és egyéb protestáns egyházakon 
kívül derék dolgokat mivel az angol missziótársulat. Velen-
cétől Milánóig s Közép-Olaszországtól az osztrák határokig 
fekvő területen 24 misszióállomást tart fenn 35 misszioná-
riussal. Nyolc biblia-iskolájukban 800 tanuló nyer oktatást, 
van ezen kívül még 15 vasárnapi iskolájuk, Marolában 
egy leányárvaházuk. Fájdalom mind a szülök, mind a 
gyermekek sok zaklatást szenvednek a plebánusoktól. 

A JDébats nagy Napoleonnak 1810-ki hollandi uta-
zásairól beszélve, felemlíti, hogy Bredában igen hevesen 
kelt ki a kath. clerus ellen. Mert míg ő a katholikusok 
szabadságát növelni és biztosítani igyekszik, azok meg a 
legnagyobb hálátlansággal fizetnek neki. 500,000 protes-
táns alattvalói a legkitűnőbb alattvalók, a kik ellen semmi 
panasza sem lehet. »Megadják a császárnak, a mi a 
császáré.* A katholikusok pedig szakadatlanul azon dol-
goznak, hogy minden hatalmat kezökbe kaparítsanak. Az 
angolok helyesen tettek, hogy szakítottak velők. Ha nem 
olvasta volna Bossuettől, hogy a gallican egyház elfogadta 
az Ariánus elvet, ha a pápával nem kötött volna concor-
dátumot, 30 milliónyi népét átvitte volna a protestantiz-
musra. Persze visszásán hangzik ez a két »ha«. Ez mutatja 
legjobban, hogy a nagy hadvezérnek kevés érzéke volt az 
evangeliom iránt s mindent állam, vagy inkább uralkodói 
érdek szempontjából tekintett. A concordátum által meg-
kötöttnek tartá magát, holott jól tudta, hogy az a pápát 
és hadseregét nem feszélyezi.: Mégis remélte, hogy azok 
a nyújtott engedményekért szolgálatára lesznek. Ő is 
tapasztalta már azt, a mit mi is tapasztalunk, hogy a 
katholikusok: ha jó katholikusok, akkor rossz hazafiak. 

Mostanában jelent meg Londonban Jézusnak a leg-
utolsó és legkülönösebb életrajza, Jesat Nassar, a názá-
reti Jézus életének története< címmel. Szerzői f. Péter, 
f. Anna és Memreov B. A. f. több éven keresztül Syriá-
ban, Palestinában és Egyptomban élt oroszok. Jézus élet-
rajzát az új testamentumból, felhasználva a modern tudo-
mány és kutatás eredményét, a talmud-legendákból, továbbá 
a Jézus gyermekkorának evangeliomábó! és más apokryph 
forrásokból állították össze. A Toledoth Jeshu ha Nossri 
nyomán, melynek adatait bőven használják. Jézust vagy 
Jesat Nassart a parthusok királyi családjából származ-
tatják. Szerintök anyja Mária, a judaismusra áttért és 
Jeruzsálemben lakó Helena adiabeni királyné unokahuga 
lett volna. Apja Jusuf Pandar, Mariának rokona és férje. 
Krisztus gyermekkorára nézve, mint már említők, az erről 
szóló apokryph evangéliumot használják fel. Újat csak 
annyit adnak, hogy Krisztus Egyptomban való tartózko-

dása alatt Alexandriában elsajátítá az egész görög és 
egyptomi filosophiát s tudományokat. Különösen a gyó-
gyászatban és az elektromosságban tett nagy haladást, 
Szerintök az ős egyptomiak alaposan ismerték az elektro-
mosságot. Mózes is ismerte teljesen. Csak a későbbi idők-
ben feledték el az emberek. Azt állítják, hogy a frigyláda 
is villamos battéria volt. És oly ügyesen vala készítve, 
hogy ma sem tudnának különbet készíteni. Ez a battéria 
lövelte ki a shekináht, a dicsfényt. A nagy kísértés, mely-
nek Jézus ki volt téve, az lett volna, hogy a zsidó főpap 
és a sanhedrin fölajánlották néki az Izrael fölött való ural-
mat, ha titkos tudományával újra elő tudná idézni a 
a shekináht. Jézus Egyptomban a theraputákhoz csatla-
kozott, ezen tudós és kegyes emberekhez, a kik magokat 
az Istennek és az embereknek szolgálatára szentelték. 
Palestinába visszatérve magas származása, gazdagsága és 
nemes jelleme nagy befolyást biztosítottak számára. De egy-
szersmind maga ellen ingerié az uralkodó pártot, mert azok 
vallásos eszméit és kormányzási módját nyiltan kárhoztatá. 
Az árusokat és pénzváltókat kiüzé a templom előcsarnoká-
ból, mert az a helyiség tulajdonképen anyja tulajdona 
volt A Judaismussal is szakított; annak történetéről és 
hitéről úgy nyilatkozik, hogy »az azon nemzetektől átvett 
töredékek collectiója, a melyek közt a zsidók éltek külön-
böző időkben, a mint Synában és Egyptomban vándorol-
tak. Ezen töredékeket íróik magukra alkalmazták, a nagy 
hősök neveit elváltoztatták, saját történetükbe beolvasztot-
ták, melyhez egy részrehajló Isten érettök véghez vitt 
csodatetteit csatolták. Hitök is, miként történetük, más 
népek vallásából van összeállítva*. Palestinában az esse-
nusokhoz csatlakozott s tanított, gyógyított. Társakat gyűj-
tött, azokat a titkos tanokba bevezette, mi által sok csodás 
gyógyítást vittek véghez Jézus üldöztetésével és keresztre 
feszíttetésével és ép ily szabadon bánnak el a szerzők. A 
könyv stílusa nehézkes, a jellemzés élettelen. Történetnek 
nagyon is képzelgős, költeménynek meg túlságos körül-
ményeskedő. Egyedüli érdeme, hogy nagyon sok legenda-
szerű anyag van benne összehalmozva és sok becses adatot 
nyújt Palestina időszámításunk előtt való politikai, társa-
dalmi és egyházi viszonyairól. De azt nem hiszszük, hogy 
belőle valaki tiszta képet alkothasson magának Krisztusról. 

Christian World. —a—s. 

R É G I S É G E K . 
Adalék a 17-ik század tanügy-történetéhez. 
Enyedi István enyedi professzor levele Bethlen Elekhez, melyben 

Bányai Györgyöt pártfogásába ajánlja 1695. dec. 21. 

Méltóságos Úr, nékem nagy jó Uram! 
Nem levelem által, hanem önnönmagam kévántam, 

kegyelmednek, mint urának bémutatni collegiumunkban 
igen szépen nevekedett Bonyhai György kegyelmed szolgá-
ját ; de néha az kegyelmed távolléte és ez bizontalan üdőben 
valamellyik jószágában kegyelmed én előttem bizontalan 
üdéig való maradása, most penig a gyűlési alkalmatlanság 
kévánságomat tellyeséteni nékem nem engedte: kételenét-
tetem Uram ievelecskében szorítanom most ezt a dolgo-
mat. Nem kicsénv áldása Uram Istennek az kegyelmed 
személlyén az, hogy az kiket születéseknek sorsa kegyel-
med külső szolgálattvára kötelezett és örökösétett és így 
a kegyelmed házának cselédei, azok közzűl, kit már az 
Isten oltára körül hasznosan és dicséretesen forgolódni 
szemlél, kit penig ugyanarra a tisztre szépen elkészült sze-
mélynek lenni hall kegyelmed. Még a pogány görögök és 



rómaiak nagy emberei is dicsősségeknek nagy pontját tar-
tották abban, ha kinek rabjai és jobbágyi közzűl poéták 
vagy philosophusok származtanak, annyival inkább Uram 
kegyelmed örülhet, ha a kegyelmed házának cselédiből 
maga választ Isten (mindnyájunknak s a kegyelmed házá-
nak is Ura, erőssége) maga ecclesiájában szolgáló papokat 
s tanétókat, kik az ecclesiának szolgálván, minden keresz-
tyén ember örömének szolgálnak. Szökött és urát meg is 
károsétott szolgája, jobbágya vala Onesimus Philemonnak, 
de hogy Isten arra méltóztatta, hogy az ecclesiának hasz-
nos szolgája lehetne a szent Pál apostol tanétása által, 
a mint az ecclesiasticus historicusok írják, maga Philemon 
volt minden jóra nagy segétcje; emlékezetben is hagyta 
Isten örökké ez Onesimus mellett Philemonhoz irott leve-
lét szent Pálnak, az új testamentumnak canonicus könyvei 
közzé számláltatván azt. Én is Uram kegyelmednek, mint 
Isten dicsőségét és az ecclesiát szerető úrnak alázatosan 
recornmendálom ez kegyelmed szolgáját Bonyhai Györgyöt. 
Mert annyi ajándékát tudom Istennek nála, hogy ha tudo-
mányának tovább való gradusinak megszerzésére istenes 
patrociniumok által segéttetnék, a mi ecclesiánkban nem 
utolsó érdemű ember lenne. Nállunk mostan poeseos prae-
ceptor, melly provinciát mindnyájunk örömére admi-
nistrál, féllyebb való tudományokban pedig annyira ment, 
hogy a mi iffjainknak ékességei és minden jóra elkészültjei 
közzül légyen ; mellyben. hogy kegyelmednek is Uram öröme 
légyen, benne nem kételkedhetem. Ezért bátorkodtam én 
is annyira, hogy kegyelmedet ez levelemmel mertem ter-
helni. Isten kegyelmedet Uram nemzetünknek s hazánk-
nak jobb üdejére virágzó életben tarcsa meg, Uri házát 
nevellye és gonosztol oltalmazza, kévánom. 

Enveden, 21 X-bris. 1695. 
Kegyelmed alázatos szolgája 

Envedi István mppia. 
Kívül: Spectabili ac Generoso Domino Domino Alexis 

de Bethlen (cura pleno dignitatum titulo) etc. Domino mihi 
et Eautni gratiotissimo. — és: Választ tettem reá. 

Közli Dézsi Lajos. 

I R O D A L O M . 
** A Protestáns Szemle f. évi 6-ik füzete Kenessey 

Béla szerkesztésében következő tartalommal jelent meg. 
Dragoni Gáspár és a körmendi főiskola Thury Etelétől. 
A halhatatlansági eszme története, Pauli/c Jánostól. Ada-
lékok a Luther-káté magyarhoni irodalmának történetéhez, 
Krupecz Istvántól. Péter evangeliuma és apokalypsise, is-
mertetve Egerházi Laios által. Hazai irodalom. Külföldi iro-
dalom. Az Irodalmi társaságot illető pénzküldemények 
július 1-től Bendl Henrik pénztárnokhoz (Deáktér 4. sz.), 
egyéb dolgok Szőts Farkas titkárhoz (Pipa u. 23.) kül-
dendők. 

** A Szalay-Baróti Magyar Nemzet Történeté-
ből megjelent a 16-ik füzet, melyben dr. Baráti Lajos az 
Árpádok korabeli köz- és műveltségi állapotokat írja le, 
alaposan és érdekesen. A füzethez két szép műmelléklet 
van csatolva, ú. m. Magyarország honfoglaláskori térképe 
és Liezen-Mayer Sándor, Szt. Erzsébet festménye. A szö-
vegbe nyomott illusztrációk: Koronázás. Liliomos korona. 
Bégi magyar határkő. Magyar főúr a XII. századból. Bégi 
magyar csatakép. A visegrádi öregtorony. Püspök a XII. 
és XIII. századból. Bégi magyar egyházi szerelvények. 
Benedek- és Domokos-rendű szerzetes. Templomos vitéz. 

A havonként két ízben 3—3 ívnyi terjedelemben meg-
jelenő derék munka ára füzetenként 30 kr., az előfizeté-
sek Lampel B. könyvkereskedésébe (Budapest, Andrássy-út 
21. sz.) küldendők. 

** A magyar írók élete és munkái című iroda-
lomtörténeti műből, melyet a m. t. Akadémia megbízásá-
ból Szinnyey József ír, megjelent a 32-ik füzet, mely a 
Harsányi—Heinricb nevek közé eső írók életrajzát és 
munkáik jegyzékét közli. Ismertetve vannak e füzetben: 
Hatvani István, Havas Bezső, Havas Sándor, Haynald 
Lajos, Hazay Ernő, Haroiinszkv Frigyes, Hegedűs István, 
Hegedűs János Károly, Hegedűs Sándor, Heim Péter, 
Heinrich Gusztáv írók, az egyházi írók közül pedig Har-
sányi Sándor, Hatala Péter, Haubner Máté, Hándel Vilmos, 
Hegedűs János, Hegedűs László stb. Az eddig megjelent 
32 füzet 7512 életrajzot foglal magában. Az egész munka 
száz füzetre van tervezve, a füzetek negyedévenként 
jelennek meg. Előfizetési árak öt füzetre 2 frt 50 kr., tíz 
füzetre 5 frt., mely összeg Hornvánszky V. könyvkiadóhoz 
küldendő. 

** Az 1848/49-iki Magyar Szabadságharc Törté-
nete című munkából most jelent meg a 37-ik füzet, melyben 
Gracza György a magyar honvédség megalkotását beszéli 
el. Különösen az egyes csapattestek ruházatára és fölszere-
lésére vonatkozó rész rendkívül érdekes. A füzet egykorú 
képei a következők: Jön-e magyar segítség? (Bécs ostroma 
idején megjelent gúnykép) Petőfi élete és halála. Bózsa 
Sándor négycsövű puskája. Az isaszeghi csata vázlata. 
Békeküldöttség Windischgrátznél. Részlet az ápril 10-iki 
váci csatából. A medgyesi csata első napja 1847. márc. 2. 
Magyar huszárcsákó. Honvédtiszt csákója. Közönséges hon-
védcsákó. Magyar tűzércsákó. A bécsi nemzetőrség csákója. 
Osztrák tűzércsákó. A 2-ik kötet e napokban hagyta el 
a sajtót és úgy külső kiállításra mint béltartalomra talán 
még szebb az első kötetnél. Megrendelhető a mű kiadójá-
nál, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari 
könyvkereskedésében. Budapest, Andrássy-út 21. sz. a. 

** A Pesti Hirlap érdekes szépirodalmi közlemé-
nyeire a félév alkalmából felhívjuk olvasóink figyelmét. 
Június végétől kezdve Ohnet György A szürke ruhás 
hölgy című regényét közli és a most kezdődő új félévben 
folytatja Jókai Mór nyolc külön novellából álló, De kár 
megvénülni című regényét, melyből már hat novella jelent 
meg, Mikszáth Kálmán pedig hosszabb elbeszélést írt a 
Pesti Hirlap regénycsarnoka számára. Külön kedvezmény 
gyanánt teljesen díjtalanul nagy képes naptárt küld min-
den előfizetőjének karácsonyi ajándékul: július hótól kezdve 
minden hónap elsején csinos naplót mellékel előfizetői 
számára, egy hóra szóló naptárral és a hó minden nap-
jára külön följegyzési lappal. Van a Pesti Hírlapnak gyö-
nyörű kiállítású és hetenkint megjelenő divatlapja is, a 
Bárisi Divat (pompás színes képekkel és külön regény-
melléklettel), mely a Pesti Hírlappal együtt járatva negyed-
évre csak 1 forintba kerül, vagyis Pesti Hirlap és Párisi 
Divat júl.— szeptemberre 4 frt 50 kr. Mutatványszámokat 
mindegyik lapból szívesen küld a kiadóhivatal (Budapest, 
V. Váci-körút 78 ). 

E G Y H Á Z . 
Egyházi aranykönyv. Oláh Ferenc hódmező-

vásárhelyi polgár s az ottani népbank egyik igazgatója, 
önkényt fölajánlotta az egyháznak, hogy a hódmezővásár-
helyi ref. ó-templom javára ötezer frt költséggel egy 20 
változatú, díszes orgonát készíttet. Az egyház iránti áldo-
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zatkészség eme szép példáját mi is örömmel és elisme-
réssel jegyezzük be egyházi aranykönyvünkbe. 

Sürgős indítványok. Miután a Debreczeni Pro-
testáns Lap legutóbbi számaiban Erőss Lajos püspökladányi 
ref. lelkész úr éleselmüleg kimutatta, hogy egy püspök-
ladányi molnár mester ha nem is Szabó Aladár dr. úr 
praeparatiója következtében, de minden esetre az után lett 
reformátusból baptistává, ki azonban ma már ismét erős 
református: 

indítványozom, küldessék ki egy bizottság annak 
kiderítésére, vájjon a püspökladányi, debreceni, dévaványai 
szoboszlai, böszörményi, nánási és egyéb baptisták és 
nazarénusok, kik mind e mai napig nem tértek vissza a 
ref. anyaszentegyházba, kinek a praeparatiója — ha nem 
is következtében — de után lettek baptistákká és naza-
rénusokká ? 

Továbbá ugyanazon újságból azt is megértvén, hogy 
milyen kárhozatos és veszedelmes dolog az evangéliomnak 
a templomon kívül való vitele, tudván továbbá azt is, 
hogy ebben nemcsak Szabó Aladár dr. úr a bűnös, hanem 
más nagy tekintélyű férfiak, kiknek példája után többen 
indulnak: hogy e példa vonzó ereje megtöressék 

indítványozom, küldessék ki egy ad hoc törvényszék, 
mely elé e férfiak megidéztetvén, elítéltessenek. 

Név szerint Simon Péter jeruszálemi I. lelkész, azért? 
mert róla — bár nem teljesen hiteles okmány alapján — 
erősen tartja magát az a compromittáló hír, hogy egy 
Kornél nevezetű gyalogos kapitány házában, ki pedig 
pogány volt, meghivott vendégek előtt prédikált s a prédi-
káció után a vendégekkel együtt lakomához ült. 

Továbbá tursusi születésű, bizonytalan lakhelyű 
Saulus Pált, vándor prédikátort, azért, mert egyszerű 
mesterember — sátor csináló — létére nem átallotta 
magát prédikátorul feltolni, s az evangéliumot nemcsak 
Festus nevezetű főispán meghivott vendégeinek szórakoz-
tatására, hanem Athéné városa piaczán is az egybegyűlt 
csőcselék előtt nem átallotta prédikálni. 

Tisztelt közvélemény, az idő sürget, ne tessék indít-
ványaim felett napirendre térni! Kortárs. 

Közöljük e humoros sorokat eszméltetőül. Ámbár 
jobb szeretnők, ha az illető névtelen beküldő nevét is alá 
írta volna. A postabélyeg bizonysága szerint erdélyi ember. 
Megjegyezzük egyúttal, hogy egy Simon Péter jeruzsálemi 
lelkészt, mint Saulus Pált vándorprédikátort már tényleg 
el is ítélték (ámbár nem református birák) és vakmerősé-
gükért halállal lakoltak. De annyira behálózták a világot, 
hogy még a XVI. században is valami Kálvin János nevű 
híres református pap irataikra mint szent iratokra hivat-
kozott. X. 

Egyházkerületi egyházi értekezlet. A tiszántúli 
egyházkerületi értekezlet nagyválasztmánya aránylag kevés 
taggal, de lelkes hangulatban tanácskozott Debrecenben e 
hó 12-én. Elnököltek: Lukács Ödön és TJjfalussy Béla. 
Jelen voltak még: Kiss Áron püspök, dr. Medve Kálmánné 
Széli Kálmán, Nagy István, Sütő Kálmán, Szabó Károly, 
György Endre, Balogh Ferenc, Kiss Albert, Gsiky L. 
Dicsőfíy József, Zsigmond Sándor pénztárnok, Görömbei 
Péter jegyző. A választmány elfogadásra ajánlotta az 
alapszabályokat, melyek szerint három szakosztály alakul: 
egyháztársadalmi, nevelésügyi és irodalmi. Csiky Lajos 
a belmisszióra vonatkozólag terjesztett elé figyelemre méltó 
javaslatokat, melyek a nagy gyűlés elé vitetnek. Elhatá-
rozták, hogy az idei értekezletet okt. 31-én Nagyváradon 
fogják megtartani. Tárgyai lesznek: A dekanatus, előadja 
Garzó Gyula gyomai, Soltész János ombodi lelkész. A 
lelkészek jövő képesítésének követelményei, előadják Csécsi 

Miklós makói, Gulyás Lajos kisújszállási lelkészek. Az 
ünnepi szónoklat tartására Szabó János békés-bánáti 
esperest kérik fel. 

Az amerikai protestáns magyarság mozgalma. 
Az Egyesült-Államokban szétszórtan élő, szám tekintetében 
mintegy 60—70,000 re tehető, nagyobb részben kálvinista, 
s csak igen kis részben lutheránus magyarság szervezke-
dési munkálatairól veszünk örvendetes tudósítást Phila-
delfiából. Említettük már lapunkban az angol presbyterián 
egyház ama nemes tényét, hogy a new-yorki kálvinista 
magyarság megmentése végett messze menő áldozatok meg-
hozatalára mutatkozott késznek e veszélyeztett helyre pro-
testáns lelkész megnyerését illetőleg. Most újabb fordulat-
ról adhatunk tudósítást. Nevezetesen a »Board of Home 
Mission in the N. S. (a ref. egyház misszió hatósága) 
— mely idáig is páratlan áldozatkészséggel karolta föl a 
kálvinista magyarság lelki ügyeit, évenként 3000 dollárt 
költvén e szent ügyre — legutóbbi Columbusban tartott 
hatósági gyűlésén a magyar lelkészek felvilágosító folya-
modására egyhangúlag megszavazta a new-yorki magyar 
misszionáriusi állomás létesítését, s az ügy sürgős volta 
miatt haladéktalanul érintkezésbe lépett Moodv András 
budapesti skót lelkészszel, két magyar ref. misszionárius 
lelkész megnyerése végett. New-York és Mount- Carmel 
a két betöltendő állomás neve, ez utóbbi helyen a magya-
rok a tótokkal kezet fogva már néhány évvel ezelőtt föl-
építették a templomot. Csak papot kérnek belé. A misszió 
nyolc évi támogatást igért, mindenik állomásnak évi 1500 
frtot biztosítván. Harsányi Sándor clevelandi ref. lelkész 
máj. 5-én tartotta meg nagy érdeklődés mellett az első 
magyar ref. istentiszteletet New-Yorkban, hova ez alkalom-
ból vidékről is számosan sereglettek egybe. Több napi ott 
tartózkodás után az organizálási munkákat végezte. Alig 
fejezte azt be, már meghívást kapott New-Yersey államba 
Trentonba, hogy ott hasonlóan vegye kezébe a szervez-
kedés nehéz munkáját, mi csakugyan meg is történt, még 
pedig oly lelkesedéssel, hogy a magyarság körében egy 
nap alatt 800 frt gyűlt össze a szent célra. A trentoni 
prot. angolság hittestvéri szeretete pedig valóban nemesen 
nyilatkozott meg. midőn Trenton város polgármestere az 
elhagyott prot. magyarság iránt való mély rokonszenv 
érzelmétől indíttatva, kijelentette, hogy ök fognak temp-
lomot venni a magyaroknak. Az angol misszió elnöke 
is megígérte a támogatást trentoni atyánkfiainak, s így 
valószínű, hogy ők is megkapják az évi 1500 frt lelkész-
tartási segélyt. Harsányi lelkész most az egész E.-ÁUamok 
területére kihatólag agitál és propagandát folytat angolok 
és magyarok körében, hogy mihamarabb emelkedjék ég 
felé a kálvinista magyar templom Trenton városában. A 
new-yorkiak élénken óhajtanák maguknak a sárospataki 
főiskola derék séniorát, Demeter Bertalant. Mount-Carmelbe 
olyan lelkész szükségeltetik, ki tót nyelven is képes végezni 
az istentiszteletet. 

Paphívás akadályokkal. A debreceni ev. ref. egy-
ház nagynevű papjának, K. Tóth Mihálynak halálával 
megüresedett lelkészi állomás betöltése sok vitára, még 
több áldatlan húza-vonára ad alkalmat a kálvinisa Rómá-
nak. A presbyterium először elhatározta, hogy pályázatot 
hirdet az állásra. Később azonban meggondolta a dolgot 
és május 5-én oda módosította határozatát, hogy meg-
próbálja meghívás útján tölteni be az üres lelkészi állást, 
de egyúttal, hogy késedelem ne származzék, a pályázat 
útján leendő választásra szükséges intézkedéseket is tovább 
folytatja. Ámde a meghívás sok confusiónak és belátha-
tatlan zavaroknak lett kútforrása. Az történt ugyanis, hogy 
a presbyterium — úgy mondják az esperes tanácsára — 
kétharmad többséggel elhatározta, hogy Mitrovics Gyula 



sárospataki hittanárt fogja meghívásra ajánlani az egy-
házközségnek. a kit e végből föl is kért, hogy okmányait az 
espereshez terjeszsze be. Ekkor az esperes kinyilatkoztatta, 
hogy ő nem tekinti a gyülekezet jelöltjének azt, a kiben 
a presbyterium többsége megállapodott, ennélfogva a 
presbyteriumot az egyházi törvények idevonatkozó 199— 
201. §-oknak megfelelő intézkedésre hívta fel. Erre aztán 
megindultak a különböző törvénymagyarázatok és folynak 
nőttön-növő szenvedélyességgel mind e mai napig. Az egyik 
fél azt állítja s mérget vesz reá. hogy a törvény azt ren-
deli, miszerint az egyházközség egyetemét kell megkér-
dezni. hogy kit akar meghívni papjának ? s a ki mellett 
kétharmad többség nyilatkozik, azt fel kell kérni okmá-
nyainak beterjesztésére. Ha az megvan, az esperes kiküldi 
a törvény 203. §. szerint megbízottjait, a kik ismét az 
egyházközség egyetemére appellálnak, s csak az esetben 
nyilvánítják lelkésznek az illető meghívottat, ha az adó-
fizető egyháztagok egyharmadánál több ellene nem nyilat-
kozik. Ezt azonban a másik fél Debrecenben, a hol 8000 
adófizető egyháztag van kivihetetlennek s ép azért a tör-
vény szellemével meg nem egyeztethetőnek tartja, hanem 
követni kívánja azon módot, a mely a meghívásról szóló 
törvény kelte, a budapesti zsinat óta mindenfelé gyakorlat-
ban van, hogy t. i. a presbyterium ajánl egy jelöltet, az 
esperesi küldöttek pedig konstatálják, hogy mellette nyilat-
kozik-e az egyháztagok törvényszerű többsége. Találkozik 
olyan nézet is, mely az egyházközségi képviselők gyűlé-
sére óhajtaná bízni az egész lelkészi meghívás lebonyo-
lítását. Képzelhető, hogy ilyen ellenkező törvénymagyarázat 
mellett mekkora tere nyílik szóban és írásban a debreceni 
egyházhoz sok tekintetben nem méltó kitöréseknek. Míg 
higgadt és okos presbyterek, köztük nem kisebb jogász, 
mint Puky Gyula táblai tanácselnök, pro et kontra teljes 
objektivitással vitatják a törvény helyes értelmét és igye-
keznek megállapodásra jutni, azalatt egyesek az időt arra 
használják fel, hogy mindenféle eszközökkel agitáljanak 
Mitrovics Gyula ellen, a ki bizonyára az egész örvény-
szerű forgatagba csak úgy jutott bele, mint Pilátus a 
credóba. Meghívásánál egyfelől a politikai, másfelől a dog-
matikai pártkérdések kisértenek és döntenek. A helyi lapok-
ban nap-nap mellett megjelenő cikkek egyrészről Mitro-
vicsot, másrészről a magyar unita reformata ecclesiát 
tüntetik fél különös színben, Mitrovicsról azt hirdetik : 
trójai faló, sárospataki Dávid Ferenc, Krisztustagadó, sőt 
atheista. Debrecennek engesztelhetetlen ellensége. A magyar 
egyetemes reform, egyház nagyobb dicsőségére pedig azt 
hánytorgatják: hát nem talál-e papot Debrecen a tiszán-
túli egyházkerületben vagy akár magában Debrecenben? 
minek megy más egyházkerületbe ós épen Sárospatakra? 
Mindenesetre érthető érdeklődéssel várjuk, melyik tör-
vény magyarázatot fogadja el Debrecen és ezek után kit 
hív meg papjául ? 

I S K O L A . 

A középiskolai tanárjelöltek figyelmébe. A 
középiskolai tanárjelöltek szeptemberben megnyitandó buda-
pesti tanári internaiusában a közoktatási miniszter 15 
helyet kizárólag oly ifjak számára tart fenn, a kik most 
érettségiznek s a jövő tanévben lépnek az egyetemre. E 
15 helyre pályázhatnak oly tanár-növendékek, a kik a 
francia-német, a magyar, a latin és görög, vagy a latin 
és történelmi tanszakot fogják hallgatni. A kérvényt érett-
ségi bizonyítványnyal, vagyoni bizonyítványnyal s a testi 

épséget igazoló orvosi bizoriyítványhyaí fölszerelve július 
6-ig közvetlenül a Vallás és közoktatási miniszterhez kell 
beküldeni. Ajánljuk áz érdekeltek figyelmébe! 

Iskolai aranykönyv. Hermán Gusztáv, lőcsei 
gazdag magánzó, a ki nem régen az ottani evangelikus 
egyházközség javára iskolai célokra 22,000 forintos ala-
pítványt tett, újabban szülővárosa, Besztercebánya ágostai 
evangelikus algimnáziumának 10,000 frtot adományozott. 

Középiskolai tanárvizsgáló bizottság. A valías-
és közoktatvsügyi miniszter most hevezte ki a tatlárvi^s= 
gáló bizottságot a jövő tanévtől kezdve öt évre. A bizott-
ság elnöke Beöthy Zsolt. dr. egyetemi tanár lett, alelnökei 
pedig: Homann Ottó dr. budapestvidéki tankerületi főigaz-
gató és Enz Géza dr. műegyetemi tanár. 

Miniszter az érettségi vizsgálatokon. Wlassics 
Gyula közoktatási miniszter megjelent a főváros több 
középiskolájának érettségi vizsgálatán. Június 21-én d. u. 
dr. Klamarik János miniszteri tanácsos és dr. König 
Gyula műegyetemi tanár kíséretében a budapesti ev. ref. 
főgimnáziumban az épen folyamatban levő érettségi vizsgát 
tisztelte meg látogatásával. Az érettségi vizsgálaton a 
mennyiségtan járta, melyből a soron volt ifjak Farkas 
József elnöklete és Hegedűs István kormányképviselősége 
mellett nagyon szépen feleltek. Az ifjakhoz a miniszter is, 
Klamarik is intéztek kérdéseket. Ezután a miniszter az 
iskolai igazgató-tanács néhány tagjának a kíséretében 
az igen kitűnő földrajzi gyűjteményt, a természetrajzi szer-
tárt, a tanári kézi könyvtárt és a most keletkezett class. 
philológiai muzeumot látogatta meg. Ez utóbbinak képeit 
melyeket az iskolának saját növendékei igen szépen raj-
zoltak. örömmel szemlélte, majd a természettani tan- és 
gyűjtemény-termet, a tanári szobát és tornatermet tekin-
tette meg. Végül örömét fejezve ki a látottak fölött, a 
látogatók könyvébe, kíséretével együtt, bejegyezte nevét és 
kellemes benyomásokkal távozott az intézetből. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Schusztcr Alfréd rozsnyói ev. helyettes tanárt, 
a fennálló szerződésben gyökerező jogánál fogva, a neve-
zett főgimnáziámhoz rendes tanárrá nevezte ki. — A val-
lás és közoktatási miniszter Liber József központi szol-
gálattételre berendelt tanfelügyelőt végleges minőségben 
Zólyomvármegye tanfelügyelőjévé, Scossa Dezső zólyom-
vármegyei tanfelügyelőt pedig végleges minőségben Heves-
vármegye tanfelügyelőjévé helyezte át. 

* Tompa Mihály emléke. A nagy költő-pap tisztelői, 
kik országszerte számosan vannak, de mégis első sorban 
Gömörmegyében, már évek óta fáradoznak azon, hogy a 
virágok dalnokának, az Olajág imái írójának egy hozzá 
méltó szobrot állítsanak szülővárosában Rimaszombatban. 
A kegyelet összegyűjtött már e célra több mint 5000 frtot, 
melyhez a hálás Gömörmegye újabb 5000 frttal járúlt s 
ezáltal lehetővé tette, hogy a szobor a közel jövőben, 
mint egyik millenniumi alkotás létre jöjjön. A szobor ter-
vezetével az akadémiai emléktábla sikeres elkészítése által 
hirtelen elhíresült ambitiosus, ifjú szobrászt, a szintén gö-
möri születésű Holló Barnabást bíztak meg, ki a szobor 
viaszmintázatát elkészítette és azt e hó 10-én a vármegye 
notabiiitásainak be is mutatta. A tervezet igazi művészi 
alkotásra vall, s általános tetszést nyert. Tompát Isten. 



szabad ege alatt, a természet keblén örökíti meg, kezében 
nyíló virággal, hátamegett mohos sziklán nyitott könyvvel. 
A költő elmerengve szemléli a virágot, míg arcvonásai a 
poéta ábrándját, a művészi kontemplációt igen szerencsé-
sen fejezik ki. Örülünk a legnagyobb magyar költő-pap 
emlékének eme szép megbecsülésén. 

* Évzáró isteni t isztelet s egy kis elmélkedés. 
A debreceni ev. ref. kollégium e hó 13-án zárta be a 
jelen tanévet szokás szerint oratoriumi ünnepélyes isteni-
tisztelettel. Csiky Lajos főiskolai lelkész mondott szívből 
fakadt, hálaadó imát. Megjelentek az egyház előkelőségei, 
elmentek a kis diákok tanáraik vezetése alatt, de — saj-
nos — hiányoztak azok a nagy diákok, a kik már nem 
vezetés alatt, hanem szívok sugallatából, önként szoktak 
részt venni az istenitiszteleteken. A közel 200 jogász közül 
talán pár kántus tagot leszámítva egyetlenegy sem mél-
tatta a hálaadó évzáró ünnepélyt annyira, hogy arra egy 
fohászt bocsátani Istenhez elfáradt volna. Ugyan hol van 
az a sokat emlegetett, jó protestáns, vallásos érzés, melyet 
— állítólag — a prot. jogakadémiák plántálnak az ifjúság 
kebelébe ? Ellátogatnak ugyan a debreceni jogászok is 
egyes ünnepélyes istenitiszteletre, mint tevék pl. a diák-
kongresszus alkalmával, de úgy látszik, inkább tüntetésből, 
mint belső szükségből. Pedig ha valaha, úgy igazán most 
kellene a legnépesebb prot. jogakadémia ifjúságának meg-
mutatni vallásosságát, s nem demonstratív, de meggyőző-
désen alapuló hitét. Nemcsak azért, mert az ultramontán 
áramlat fenyeget bennünket, hanem reá nézve specialifer 
azért, mert a debreceni ősi kollégiumnak nagy lelkesedés-
sel tervbe vett fejlesztése csak úgy biztat kellő eredmény-
nyel, ha nemcsak a felsőbb tanulók számára, hanem azok 
erős prot. öntudatára és vallásoságára is támaszkodhatik. 

* Luther-szobor Berlinben. Berlinben a mult 
héten leplezték le a Luther-szobrot a Neuer Markt nevű 
téren. Az ünnepet harangzúgással és karénekkel nyitották 
meg. A szoborbizottság nevében Schröder tanácsos inté-
zett beszédet Frigyes Lipót herceghez, a ki a császárt 
képviselte. Ezután a lepel lehullott a szoborról, mire a 
nagy énekkar a Luther-dalt énekelte. Faber főszuperinten-
dens ünnepi beszéde után a szobrot átadták Berlin városá-
nak, mire Frigyes Lipót herceg, Hohenlohe kancellár, a 
csaknem teljes számban megjelent miniszterek, a hatósá-
gok stb. megtekintették a szobrot, a mely körül a diák-
egyesületek tagjai állottak díszőrséget. A szomszédos házak 
szépen fel voltak díszítve. 

* Szomorú statisztika. A >Hajnal* 6-ik számá-
ból vesszük át a következő sorokat. A »Kis Tükör*-nek 
1893-ban az I-ső negyedben volt 4200 előfizetője, az utolsó 
negyedben 2900. 1894-ben az I-ső évnegyedben volt 2950 
előfizető, az utolsó évnegyedben 2100 előfizető. 1895-ben 
az I-ső évnegyedben volt 1912, a most folyó második év-
negyedben 1550. Ha még ezután is száll az előfizetők 
száma, hát akkor a »Magyar Néplap* örömére majd sír-
hatunk a »Kis Tükör« temetésén. Hanem akkor azután 
evangelikus és református lelkésztársaim ne csudálkozza-
tok ám, ha a baptista füzetek s pápista lapok meg vilá-
gias politikai lapok elragadják a híveket. Bizony jó volna 
az őszszel hozzálátni s üj előfizetőket szerezni. Álljanak 
össze a hivek 2-en vagy 3-an s járassák úgy. 

* Belgiumban a protestáns gyülekezetek száma 
tudvalevőleg nagyon csekély, de szaporodásuk újabb idő-
ben mégis számottevő ebben az erős pápista országban. 
1880-ban volt Belgiumban 25 protestáns gyülekezet, most 
van 29; lelkész volt akkor 21, most van 72, kik a 29 
anyaegyházzal együtt mintegy 100 helyen hirdetik az 
evangéliumot, melyeknek nagy része csak szórvány és 
belmissziói hely. A gyülekezeti tagok száma, dacára a nagy-

mérvű kivándorlásnak, 6414-ről 8552-re emelkedett. A belga 
protestáns egyházak 62 elemi iskolát tartanak fenn, me-
lyekbe 2385 gyermek jár, kik között számos római ka-
tholikus van. 

* Egyháztörténetkutatók. Balogh Ferenc., debre-
ceni hittanár és Széli Farkas ottani táblai tanácselnök, 
ismert történettudós és régiségbuvár a pünkösdi ünnepek 
alatt tudományos kirándulást tettek Tarcalra, a hol 
Szilágyi Károly debreceni ügyvéd vendégei voltak. Ez 
alkalommal már másodízben újra hozzáfogtak a tarcali 
temető kutatásához, hogy föltalálják Tolnai Dali János-
nak, a hányatott életű nagy presbvteriánus prédikátornak 
sírját. Tudvalevőleg Tolnainak Tarcal adott menedéket és 
ott is halt meg 16C0-ban. — Tolnai sírját ugyan a tudo-
mányos kutatók még most sem lelték meg, de az excursió 
még sem volt eredménytelen. — Föltalálták Némethi 
Füsü< Mihály tarcali igazgató-tanár síremlékét, melynek 
latin felirata szerint Füsüs 1640. febr. 28-án 28 éves 
korában halt meg. Eddig róla mitsem tudtak. Felfedezték 
a szintén ismeretlen Nábrádi János, tarcali 1-ső lelkész 
sírkövét. Ez 1644. dec. 14-én halt meg 49 éves korában. 

* Az állami anyakönyvek vezetésére egyelőre 
húsz anyakönyvfelügyelőt fognak kinevezni a VII. és VIII. 
rangosztályba sorozva, s 600 frt utazási pótlékkal. Jövőre 
aztán számuk szaporíttatik. A betöltés pályázat útján tör-
ténik, s kvalifikációhoz jogvégzettség s az adminisztráció 
ismerete követeltetik, de a kinevezendők hivatalfoglalás 
előtt elméleti és gyakorlati tanfolyamot végeznek a bel-
ügyminisztériumban, hogy kerületükben az anyakönyv-
vezetőket az anyakönyvek vezetésére elméletben és gyakor-
latban beoktassák. Az állami anyakönyvezés október 1-én 
kezdődik. Az anyakönyvvezetők száma az egész országban 
közel 5000 lesz, kik közül 4000-et házasságkötéssel is 
megbíznak, míg a többiek csak a születési és a halálozási 
anyakönyveket vezetik. Az anyakönyvezés költsége az 
államnak évenként mintegy 300.000 írtjába kerül, de a 
nyomtatványok költsége ebbe nincs beleszámítva. 

Sajtóhibák kiigazítása. A 25-ik számának »Vizitációi ész-
lelések* czímű czikkben 4-ik sorban »kötelesnek* helyett »hiteles«-
nek, a 23-ik sorban »uagyfejü« helyett ^nagyszerű«, a * kis alap* 
helyett *közalap«, végre e helyett »GyüviölcsröU helyett *Gyu-
mótróU kell olvasni. 

GYÁSZ ROVAT. 

Id. Szentiványi Márton. 

Id. Szentiványi Márton, a dunáninneni ág. hitv ev. 
egyházkerület volt felügyelője, Liptó vármegye volt főispánja 
valóságos belső titkos tanácsos, a Szt.-István rend kis-
keresztese, főrendiházi tag, élete 80-ik évében, f. hó 17-én 
Szentiványban jobblétre szenderült. Egyházának, hazájá-
nak hű és munkás fia volt, ki 35 évig ült a dunáninneni 
egyházkerület felügyelői székében. 

Id. Szentiványi Márton született 1815 nov. 1-én, 
Tanulmányainak végeztével 1833-ban Liptómegye szolgá-
latába lépett s 1834-ben mint tiszt, megyei aljegyző mű-
ködött. 1837-ben ügyvédi oklevelet nyert, 1844-ben Liptó-
megye főjegyzőjévé választatott meg, 1848-ban pedig orsz. 
képviselővé a liptó-szentmiklósi kerületben. A szabadság-
harcot követő elnyomatás korszakában visszavonult a 
politikai pályától s tevékenységét egyházának szentelte 



melynek egyik gyülekezetében már 1833-ban felügyelői 
tisztet foglalt el. Utóbb főfelügyelővé, 1860-ban pedig a 
danáninneni egyházkerület felügyelőjévé választatott meg. 
Egyházi működésében a külföld elismerését magára vonta 
s ez alkalommal nyerte a porosz Johannita rend lovag-
keresztjét. Ugyanez évben, midőn az alkotmányos élet 
visszaállításának aerája beállt, Liptőmegye főispánjává 
neveztetett ki. A provizorium idejében ezen méltóságáról 
leköszönt, de nemsokára már 1865-ben a korona által 
ismét a főispáni székbe emeltetett. Közhasznú működéseért 
1876-ban a Sz.-István rend kiskeresztjét kapta, 1881-ben 
pedig a valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot nyerte. 
Működésének 50 éves jubileumát 1886. jan. 25-ikén ünne-
pelte ügy megyéje, mint egyházkerülete. A főrendiház 
reformja után egyházi méltóságánál fogva megtartotta 
helyét a házban. Hajlott korára való tekintetből a fel-
ügyelői tiszttől a mult évben vált meg. A ravatalt az 
evangélikus egyházban állították föl, a melyet a koszorúk 
teljesen elborítottak. Igen szép koszorút küldött Liptóvár-
megye főispánja, a megye tisztikara, a liptó-szentmiklósi 
magyar társalgókör, a vörös-kereszt egylet liptói fiókja, 
Liptó-Szent-Miklós városa stb. A temetesen, Baltik Frigyes 
püspök tót nyelven, Király Kálmán, szentiváni esperes 
lendületes magyar nyelven tartottak szónoklatokat. Olt 
voltak Kürthy Lajos liptói és Szmrecsányi György árvái 
főispán, Zelenka és Baltik püspökök, Andaházy Géza al-
ispán, Kubinyi Gyula cs. és kir. kamarás, az egyházkerület 
számos tisztviselője, a vármegye tisztikara majdnem teljes 
számban, Liptó-Szent-Miklós város elöljárósága és kép-
viselőtestülete s azonkívül is még számos tessület volt. 
képviselve. Béke hamvaira! 

f Sárkány János, a szarvasi ág. hitv. ev. egyház 
lelkésze, kiérd, főesperes f. hó 18-án, élete 75-ik évében 
elhunyt. Egyházának kiváló lelkésze, egyházmegyéjének 
érdemes esperese, egyházkerületének Szeberényi megvá-
lasztásakor egy szavazattal kisebbségben maradt püspök-
jelöltje volt. Elhunytott nagy kiterjedésű család gyászolja. 
Sárkány Sámuel bányakerületi püspök testvérét veszítette 
el benne. Áldás emlékére! 

1455/62. sz. P á l y á z a t . 

A m-szigeti, államilag segélyzett ev. ref. lyceumban, 
mint főgimnáziumban egy német nyelvi és bölcsészeti tan-
szék betöltendő. A tanárnak kötelessége a német nyelvet 
és bölcsészetet mint főtantárgyakat, s esetleg valamely 
más rokon tárgyakat tanítani, s tagjává lenni a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerületi tanári nyugdíjintézetnek. 

Évi fizetése, ha rendes tanárrá neveztetik ki, 1100 frt 
és 200 frt lakbérrel, ha pedig segédtanárrá, 800 frt és 150 frt 
lakbérrel. A kinevezés joga a lyceumi pártfogóság felter-
jesztésére a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter urat illeti. 

Az állomást elnyerni óhajtók, a kik a nagyméltóságú 
közoktatási kormánynyal kötött szerződésnél fogva csak 
ev. ref. hivatásuak lehetnek, kérvényüket és végzett tanul-

mányaikról, képesítésükről és eddigi alkalmazásukról szóló 
bizonyítványaikat folyó évi július hó 31-éig a lyceum fel-
ügyelő gondnokságához Máramaros-Szigetre küldjék. 

M^Szigeten, 1895. évi június hó 8-án. 
Szőllösy Antal, 

kir. tanácsos, 
lyc. felügy. gondnok. 

Pályázat tanári állásokra. 
A szarvasi ág. ev. főgimnáziumnál két tanári állás 

betöltendő. Nevezetesen: 
1, a német-magyar nyelvi és 
2. a magyar-történet-földrajzi tanszék. 
Mindkét tanszékre alkalmazott évi díja 800 frt. 
Oklevéllel biró pályázók próbaév után rátermettség 

eseten rendes tanárokul előlépnek, ilietve kilátással bírnak 
arra, hogy a fentartó őket ilyenekül megválasztja. F,z eset-
ben a közel jövőben remélt állandó állami segély életbe-
léptével a vidéki állami főgimnáziumok rendes tanáraival 
egyenlő évi díjazásban fognak részesülni. 

Mindkét állásra első helyen ág. hitv. ev. tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak; ezek hiányában azonban 
ev. ref. vallásúak is alkalmazhatók. 

A pályázók kellő okmányokkal fölszerelt kérvényeiket 
a főgimnáziumi tanács elnökségéhez f . éoi július 15-éig 
terjeszszék be s meghívás esetén a munkakört f. évi szep-
tember 1-én elfoglalni tartoznak. 

Szarvason, 1895. június 19. 
Neumann Jenő, Áchim Adám m. k., 

t anács jegyző . t anácse lnök , egyút ta l a fen ta r tó békés i á g . 
1—2 • ev. E g y h á z m e g y e esperese . 

Pályázati hirdetés. 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni fő-

iskolájának bölcsészet-theologiai intézetén betöltendő törté-
neti theologiai tanszékre pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel az egyháztörténet, dogmatörténet és 
bölcsészettörténet előadása s a főiskolai főgimnázium né-
hány osztályában a vallástan tanítása van egybekötve. 
A bölcsészettörténet előadásáról azonban a jövő tanévre 
gondoskodva van. 

A tanszék segédtanárral töltetik be, egyelőre egy 
próbaévre 1000 frt fizetéssel. A megválasztott próbaév 
sikeres eltöltése után segédtanári minőségében véglegesít-
tetik 1000 frt fizetés és 200 frt lakbérrel; a véglegesítés-
től számított két év múlva pedig, ha ez idő alatt a theol. 
tanári oklevelet megszerezte, a rendes tanári fizetés élve-
zetébe lép (1300 frt fizetés, 300 frt lakbér és 100 frtos 
ötödéves pótlék). A bölcsészet-theol. intézetnek saját ren-
dezett nyugdíjintézete van, melynek a megválasztott köte-
les és jogosult tagja. Az ötödéves pótlék- és a nyugdíj-
igény idejébe a segédtanári minőségben töltött évek is 
beszámíttatnak 

Ez állásra magyar honpolgári joggal biró, ág. hitv. 
ev. tanárok és lelkészek, illetőleg tanár- és lelkész-jelöltek 
pályázhatnak. A folyamodványok a kellő okmányokkal, 



nevezetesen a történeti theologiai képzettséget igazoló 
bizonyítványokkal felszerelve s a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület főiskolai nagybizottmúnyához intézve, f. é. 
július hó 20-ig a soproni bölcsészet-theol. intézet igazgató-
ságához Sopronba küldendők. 

Sopron, 1895 június 19-én, 
Tahíts Dénes, 

1—8 főisk. felügyelő. 

P á l y á z a t t a n á r i á l l á s ra . 
A kés-nárki dg. hitv. ev. ker. Lyccumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai tanszékre ezennel pályázat 
iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül a magyar 
nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt és 200 frt lakbér, 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 forintnyi 
ötödéves pótlék, mely 300 frtnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában az állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek fizetése évi 800 frt. 

A pályázni kívánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat f . évi július 2l-ig 
nyújtsák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceuni 
2 — 3 felügyelősége. 

A D A K O Z Á S . 

A prot. országos árvaházra : A kujászi-szt.-péteri 
konf. Tatay Lajos ref. leik. által 3 frt, (Ehhez járultak : 
.Janóczki József 15 kr., Komáromi János 20 kr.. Komá-
romi András 20 kr., Kovács István 10 kr., Szalai János 
10 kr., Gál János 20 kr., Kocsis István 10 kr.. Sós István 
15 kr.. Moharos Ferencz 15 kr., Németh Péter 5 kr., 
Varga Julis 20 kr., Kamocsa Lidia 20 kr., Darabos Éva 
20 kr., Horváth Zsófia 20 kr., Bócz Julis 20 kr., Liber 
Éva 15 kr., Csányi Erzsébet 15 kr., Nagy Julianna 10 kr., 
Bácsi Mária 10 kr., Horváth Rebeka 10 kr.) A kis-bajomi 
konf. Bokor Benő r. 1. által 1 frt 90 kr. (Elhhez járultak: 
Tóth József 20 kr., Patak Zsebi Ferencz 10 kr.. Orbán 
József 20 kr., Orbán János 20 kr., Szentesi Gábor 20 kr., 
Máté József 10 kr., Kovács József 10 kr., Czech János 
10 kr., Baranyák József 10 kr., Tóth Lidi 20 kr., Kovács 
Örzse 20 kr., Bárta Lidi 20 kr.) A felsőbaranyai egyház-
megye Dányi Gábor ref. esperes által 24 frt 75 kr. (A 
20. számban kimutatott 50 frt hozzászámításával 74 frt 
75 kr. Ehhez járultak: Aderjas egyházközség 50 krajcár, 
Mészáros István leik. 50 kr.. Becsefa egyházközség 50 kr., 
Munkácsi Lajos leik. 1 frt, Belvárd egyházközség 30 kr., 
Besencze egyházközség 50 kr., Papród egyházközség 30 kr., 
Bisse egyházközség 50 kr., Nagy István leik. 1 frt Lukács 
Sándor 20 kr., Bogdása egyházközség 50 kr., Horvát József 
leik. 25 kr., Markócz egyházközség 20 kr., Botyka egy-
házközség 50 kr., Füstös János leik. 50 kr., Kis-Peterd 
egyházközség 30 krajcár, Kecskeméti József 20 kr.. Tót 
Pál 20 kr., Czún egyházközség 30 kr., Csarnóta egyház-

község 50 kr., Csepel egyházközség 30 kr., V. Molnár 
István lelkész 50 kr.. Szigeti Károly 20 kr., Dencsháza 
egyházközség 50 kr.. Kossá János leik. 20 kr., Drávafok 
egyházközség 50 kr., Toronyai József leik. 1 frt, Garzó 
Pál 20 kr., Garé egyházközség 30 kr., Kis Lajos leik. 30 kr.. 
Gordisa egyházközség 50 kr., Bajó Károly leik. 50 kr., 
Hidvég egyházközség 50 kr., Szűcs László leik. 50 kr., 
Hirics egyházközség 50 kr., Szivos Károly leik. 50 kr , 
Iványi egykázközség 50 kr., Kimiti László leik. 50 kr., 
Kákics egyházközség 40 kr., Kis József leik. 30 krajcár, 
Marócsa egyházközség 40 kr., Kasódfa egyházközség 30 kr., 
Józan Sándor leik. 50 kr., Kis-Csány euró egyházközség 
50 kr.. Dányi Gábor leik. 1 frt, Sütő László 50 kr., Kirki 
Márton egyházközség 50 kr., Molnár István leik. 50 kr., 
Kis-Tótfalu egyházközség 1 frt, Máté Balázs leik. 50 kr., 
Kőrös egyházközség 50 kr., Nagy Imre leik, 50 kr., Luzsok 
egyházközség 50 kr , Fejes Sándor leik. 50 kr., M.-Mecske 
egyh. 50 kr., Nagy Imre leik. 1 frt, Magyar-Peterd egy-
házközség 30 kr., Gödöllei József leik. 1 frt, Molnár Géza 
10 kr., Márfa egyházközség 1 frt, Bona Sándor leik. 50 kr., 
Maty egyházközség 50 kr., Szakács Lajos leik. 50 kr . 
Nyerges Ferencz 10 kr., N.-Peterd egyházközség 50 kr., 
Farkas Emil leik. 50 kr., Légrádi János 30 kr., N.-Csánv 
egyházközség 50 kr., N.-Váty egyházközség 50 kr., Varga 
József 30 kr., Okorág egyházközség 50 kr.. Fejér Ambrus 
leik. 50 kr., Piskó egyházközség 1 frt, Bemse egyházköz-
ség 50 kr., Kurucz Sándor maádi leik. 20 kr., Szarka 
János leik. 35 kr., Sámod egyházközség 50 kr., Sógor 
Endre leik. 50 kr., Sellye egyházközség 50 kr., Rosmai 
Sándor leik. 1 frt, Fejes Lajos 50 kr., Soós-Vertike egy-
házközség 20 kr., Barfhalos Ödön leik. 50 kr., Kovács 
Bálint szavai leik. 50 kr., Biró János 30 kr., Szent-Erzsébet 
egyházközség 30 kr., Szöllősy Antal lelkész 50 kr., Tót-
Keresztur egyházközség 20 kr., Tevehegv egyházközség 
1 frt, Kovács Antal leik. 2 frt. Varga János 50 krajcár, 
Tesenfa egyházközség 50 kr., Horvát Gyula leik. 20 kr., 
Turonv egyházközség 50 kr., Sut ár Sándor leik. 50 kr., 
Tót János 10 kr., Uj-Mindszent egyházközség 30 kr., Sár-
közy Sándor leik. 30 kr., Bogód egyházközség 30 kr., 
Darabos Balázs 20 kr., Vaiszló egyházközség 1 frt. Bátori 
István leik. 1 frt, Vejti egyházközség 50 kr., Barsi Miklós 
leik. 50 kr., Varga István 20 kr., Viszló egyházközség 
50 kr., Ambrus József leik. 50 kr., Lukács Ferenc 50 kr., 
Zaláta egyházközség 50 kr., Nagy Bertalan leik. 50 kr., 
Somogyi Pál 20 kr., Hetény Károly kemsei tan. 30 kr., 
Varga Pál maróci tan. 30 kr.. Csehi egyházközség 50 kr.. 
Aracs Gyula leik. 50 kr., Bonla Dániel 10 kr., dr. Palkonya 
1 frt, Szabó József leik. 50 kr., Csiken Sándor 30 kr., 
dr. Szabolcs 50 kr.. Nagy István 30 kr., Gvűd egyház-
község 50 krajcár, Harasti egyházközség 20 kr., Svarkay 
Lajos leik. 50 kr., Molnár Béla 10 kr., Horkány egyház-
kerület 30 kr„ Szűcs Sándor leik. 50 kr., Kincses Endre 
30 kr., Ipacofo egyházközség 30 kr., Borbély László 20 kr., 
Kémes egyházközség 50 kr., Vitányi Sándor 30 kr.. Piski 
egyházközség 50 kr., Szikszav Károly 50 kr.. Kis Harsány-
egyhk. 50 kr, Hoffer Károly leik. 2 frt, Hegedűs Titus 
20 kr., Kovácshida egyhk. 50 kr., Kovács Sándor leik. 
50 kr., Váradi Gyula nagyfalui tan. 50 kr., Beremend 
egyhk. 50 kr., Bozzay István 50 kr., Nagy-Harsány 
egyhk. 50 kr., Iványos Soma leik. 1 frt, Makkay Márton 
10 kr., Czua Lajos leik. 1 frt. Beregváry Gusztáv leik. 
50 kr., Biczó Lajos 10 kr., Siklós egyházközség 1 forint, 
Szűcs Dániel 50 kr., Szoporcza egyhk. 50 kr., Szalay 
Ferenc leik. 50 kr., Szerdahely 50 kr., Badik György leik. 
50 kr) Sziky Géza r. 1. Gerjén 20 kr. 

(Folyt, köv.) 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület. Pipa-utca 23. szívni, bová a kéziratok 

cimzendök. 

Kiad6-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S FARKAS. 

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY VIKTOR. 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
A 78-ik félévre nyitunk előfizetést, bizalommal kérve 

olvasóink támogatását. 
Megnehezült az idők jarasa f'ölöftünk; de annál 

inkább érezzük egyházi sajtónk fontos hivatását. Erőnket 
kemény próbára teszik az új viszonyok. Fanatikus vak-
hit és erősorvasztó hitközöny, egyházbontó szektárkodás 
és féktelen lélekhalászat tépi-dulja drága anyaszentegy-
házunkat. Résen kell lennünk, hogy a tényleg mutatkozó 
vihart és válságot diadalmasan kiállhassuk. 

Az a fő és mindent befoglaló, hogy Jézus Krisztus 
által Istentől kérjünk és nyerjünk erőt a küzdelemre. 
Vele biztos a győzelem, nélküle csak tengés és sorvadás 
az élet. Vegyük föl azért az Istennek minden fegyverét, 
hogy ellenállhassunk e veszedelmes időben és mindeneket 
elvégezvén, megállhassunk (Ef. VI. 13.). 

Végezzük fokozott buzgósággal az egyház belsÖ épí-
tését : hitébresztő igehirdetéssel a templomban, evangeliumi 
neveléssel a családban és az iskolában, bölcs tanácscsal a 
gyűlésteremben, öntudatos eszméltetéssel a sajtóban, gon-
dos belmisszióval a társadalomban, pásztori prudentiával 
a gyülekezetben. A Krisztusát hiven követő egyház még 
mindig meggyőzte a világot. 

Folytassuk kettőzött szorgalommal az egyház külső 
építését: iskolái fejlesztését, tisztviselői szellemi és anyagi 
helyzetének javítását, kormányzata és közigazgatása töké-
letesítését, anyagi és gazdasági helyzete emelését, tár-
sadalmi, közművelődési és jótékonysági intézményeinek 
fejlesztését. Az egyházi élet csak ott virágzik és gyümöl-
csözik igazán, a hol a belső valláserkölcsi életet erőteljes 
külső egyházi és közművelődési, társadalmi és jótékony-
sági intézmények támogatják. 

Ily szellemben folytatandó irodalmi munkásságunk-
hoz bizalommal kérjük Krisztus igaz híveinek, lelkészek-
nek és világiaknak szellemi és anyagi támogatását. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

S z ő t s F a r k a s, 
felelős szerkeszlő. 

Tanulságok. 
I. 

Abból az alkalomból, hogy Anglia vezetése 
a l iberális kormány bukásával ismét konzerva-
tív kezekbe került , néhány tanulságot szándéko-
zom vonni e ha ta lmas birodalom történetéből. 
Rá akarok mutatni a r ra a szerves összeköttetésre, 
mely az angol evangéliomi egyházak bámulatos 
tevékenysége s az angol politikai élet nagyszerű 
nyilvánulásai közt fennáll. A nélkül, hogy aká r 
az angol egyházi, akár az angol politikai életet 
tökéletesnek t a r t a n á m : ki akarom mutatni , hogy 
az angol egyházi élet mégis annyi erkölcsi erő-
vel töltötte el az angol politikai életet, a mennyi 
elégséges arra , hogy a politika a nép érdekei t 
szolgálja s oly vonásokkal ékeskedjék, a milye-
nekkel a vén Európában más ország nem dicse-
kedhetik. 

Három jel lemvonását emeljük ki az angol 
egyházi és vallásos életnek. Első az, hogy a 
keresztyéni activ munkában a világiak ép úgy részt 
vesznek, mint a papok. A keresztyén élet titkaival, 
az evangéliom igazságaival ott sem mindenki 
ismerős. Ott is vannak hitetlenek. Ott is szol-
gálnak sokan a vakhitnek. Ott sem mindenki 
adja át szivét az isteni Idvezítőnek. Az Isten 
kegyelmének forrásai mellett ott is közönyösen 
haladnak el sokan. De a hol van keresztyén élet, 
ott a hívek nem játszanak passiv szerepet! Még 
a püspöki egyházban sem. Ennek a tagjai is 
helyesebb felfogást vallanak a világiak keresz-
tyén feladatairól, mint a milyenek a mi pres-
byterinek nevezett egyházunkban általában ural-
kodnak. 

Londonban egy óriási intézetben laikus segí-
tőket (lay-helpers) képeztet a püspöki egyház. Ez 
az egyház nem fól az evangélistáktól, csak a maga 
szel lemében neveli őket. A laikusok evangelizáló 



munkájának mellőzéséről szó sem lehet még ebben 
az egyházban sem. Előkelő urak és nők, munkások, 
iparosok és kereskedők a püspöki egyházban ép 
úgy végeznek keresztyén, evangelizáló vagy jó-
tékonysági munkát, ép úgy részt vesznek a bel-
és 'kulfnissziói munkában, mint a presbyterianus 
vagy kongregacionálista egyházak tagjai. Glads-
tone a fia templomában (ez a fia a püspöki egy-
ház papja) bibliát szokott olvasni, mert Angliában 
nemcsak a textust olvassák fel a bibliából. A 
nemrég elhunyt Earl Selborne buzgó tanító volt 
a vasárnapi bibliai iskolákban. Lord Harrowby 
a bibliatársulat tevékeny elnöke. A biblia tár-
saság azelőtti elnöke, Lord Shaftesbury a ke-
resztyén munkákban mindig előljárt. Sir Ge-
org Williams, egy gazdag kereskedő, az ifjú-
sági egyletek éltető lelke. Mindezek a püs-
pöki egyház tagjai. De nincs oly angol egyház, 
a melynek úrvacsorával élő tagjai, akár férfiak, 
akár nők, valamiféle keresztyén egyházi munká-
ban részt ne vennének. Azután minden keresz-
tyén angol férfi, tartozzék bármely egyházhoz, 
papja saját családjának. Es vasárnap reggel az 
első isteni tiszteletet az angol család, még a 
cselédek részvételével is, otthon tar t ja meg. 
Államférfiak, kereskedők, tudósok, munkások 
bámulatos jártassággal bírnak a bibliában s az 
angol családi oltárnál minden reggel és minden 
este millió és millió lélek járul a kegyelem 
Istenéhez. Még a római katholikusok is olvasnak 
bibliát a család körében. Az isteni tiszteletet s 
az egész egyházi életet vezetik a papok, de a 
keresztyén egyházi élet minden terén, nem véve 
ki a teljesen szakszerű theologiai tudós mun-
kásságot sem, a hívek ezrei és százezrei támo-
gatják a lelkészeket. A keresztyénség, az evan-
geliom ott nem a papoké, hanem a népé. 

Az angol egyházi élet e jellemvonásának 
megfelel a politikai életben az a tény, hogy 
angliában népképviselet, a népuralom a szó lehető 
legnemesebb értelmében valóság. Tulajdonké-
pen már Erzsébet kora óta valóság. Már a 
nagy királyné feleslegesnek és képtelennek 
tartotta bizonyos, különleges érdekek védelmét 
a nép érett akaratával szemben. A népakarat 
érvényesült I. Károly és II. Jakab absolutismu-
sával szemben is Természetes, hogy a népakarat 
érvényesülése, a míg az uralkodó régi hagyo-
mányokra támaszkodva nem akar ta belátni, hogy 
az uralkodó a népért van és hogy a legokosabb 
uralkodási és kormányzási princípium a nép 
boldogságának biztosítása: addig a népakarat 
érvényesülése viharokkal járt. Cromwell nemcsak 
érvényesítette a nép akaratát , hanem össze is 
törte a király trónját. Hanem 1688. óta nem volt 
forradalom Angliában. Az igaz, hogy a népakarat 

a jelen század első évtizedéig még mindig nem 
érvényesülhetett a maga tökéletességében és 
tisztaságában. Az a léha, selejtes, hitetlen szel-
lem, mely II Károlylyal beköszöntött, egyaránt 
bénította az egyházi és politikai életet. Hanem 
a mikor a mult század végén a Wesleyanus 
mozgalom következtében az angol püspöki egy-
ház is felébredt az álomból, a mikor a szerve-
zetek szertartások és tanok minden egyházban 
megteltek lélekkel, erővel, hatalommal, akkor 
aztán a politikai élet is tisztább lett. Az 1832-iki 
reformbill szélesebb alapokra fektette a népkép-
viseletet s Macaulay már a század első felében 
azzal dicsekedhetett, hogy az angol képviselők 
megvesztegethetetlenek. Es ma azt lehet mondani, 
hogy a kormányok sorsa, tehát egész Anglia 
sorsa felett abban a kérdésben, hogy 350 millió 
lelket ki kormányozzon, a népképviselet dönt. 
Semmiféle törvény nem törölte el a felső ház 
vagy az uralkodó veto-ját, de úgy a felső ház, 
mint az uralkodó jól tudják, hogy a nép meg-
érlelt s meetingeken, meg képviselőházi szava-
zásokon félremagyarázhatatlanul kifejezett akara-
tával szemben őrültség volna a formákba kapasz-
kodni. Nagyon természetesen az angol választá-
soknál nem etetés és itatással korteskednek, 
hanem szellemi fegyverekkel, argumentumokkal . 
S jaj annak a képviselőnek, a ki meg nem enge-
dett (mert pl. a választókat vivő kocsik fizetése 
meg van engedve) eszközökkel harcol. Jaj annak, 
a ki nem úgy szavaz, mint a hogy választóinak 
igérte. S jaj annak a képviselőnek is, a ki a 
családi élet törvényei ellen vét. Parnellnek, a 
nagy ir agitatornak egész hatalma megdőlt, a 
mikor rábizonyították, hogy tiltott szerelmi vi-
szonyt folytatott. Sir Charles Dilke nem lehetett 
többé miniszter, a mióta a házasságtörés vádját 
támasztották ellene. Arról meg, hogy kormány 
ígérgetés, hatalmi eszközök igénybe vétele által 
mesterséges többséget alkosson magának, annyira 
nincs szó Angliában, hogy már igen régóta ren-
desen az ellenzék győz a választások alkalmával. 
1885-ben a választások a liberális ellenzéknek 
juttatták a pálmát, A kormány Gladstone vezér-
lete alatt megalakult. Azonban az 1884-iki vá-
lasztási törvény alapján az irek valami 70—80 
főből álló sereget küldtek a parlamenti küzd-
térre. Az irek nélkül Gladstone-nak nem volt 
többsége. Hogy tehát ezek támogatását meg-
nyerje, home-rule-t (honi kormányzás, önkormány-
zat) igért nekik külön parlamenttel s miniszté-
riummal, mely hivatva lett volna Irlancl belügyeit 
intézni. Ez persze hatalmas változást idézett 
volna elő Anglia életében s az angol alkotmányt 
gyökeresen megváltoztatta volna. Úgy tünt fel 
az angolok nagy többsége előtt, hogy Gladstone 



az ellenkező túlzásba esik, mint a régebbi angol 
politikusok. Az ir nép ugyanis kelta nép, mint a 
wales-i vagy a skót Highlancler s azonkívül r. k. 
Mint meghódított nép igen sokszor véres har-
cot kezdett az angolok ellen s mint nagy részt 
miveletlen s szenvedélyes nép: a legirtózatosabb 
eszközökhoz nyúlt, hogy gyűlöletét az angolok 
iránt kimutassa. Az angolok azután repressaliák-
kal éltek s igen sokszor igen messze mentek az 
ir nép megfékezésében. 

Azonban a jelen században az ir nép hely-
zete is javult. Maga Gladstone volt több ir reform 
kezdeményezője. A par lamentbe is tekintélyes 
számban küldhetnek képviselőket. Az angol kon-
zervatív párt hajlandó volt még több reformot 
megvalósítani, de külön parlamentet s minisztériu-
mot nem akart s nem akar adni az Íreknek, 
mert Anglia egységét látja veszélyeztetve. És 
csakugyan az ir home-rule Wales -ben s Skócziá-
ban is növelte az elszakadási vágyat s a Glad-
stone-pártot azzal vádolják a konzervativek, hogy 
a régi heptarchia zűrzavarait akar ja visszaidézni. 
Azért, a kik a nagyon mérsékelt haladás barátai 
voltak a liberális pártban, Devonshire berczege 
(akkor még Martington Lord, mert az angol főúri 
családokban csak a családfő viseli a ranghoz fűzött 
nevet), Chamberlain, Sir Henry James, Argyll her-
czeg és mások vezérlete alatt elszakadtak Glad-
stone-tól. Glaclstone a népre apellált, de kitűnt, 
hogy a liberális párthoz tartozó választók közt is 
sokan vannak, a kik elsietettnek s túlságosnak 
találták Gladstone terveit. Az 1886-iki választá-
sokon a konzervatív ellenzék győzött s Lord 
Salisbury kormányzott 1892-ig. Ekkorra a libe-
rális párt reorganizálta magát. Még mindig home-
rule-t igért az Íreknek, de azonkívül több új pontot 
vett fel programmjába.. 

A walesieknek, a kik jórészt presbyterianu-
sok, azt igórte, hogy megvonja a wales-i állam-
egyháztól az államsegélyt s secularizálja annak 
javait. A mértékletesség szóvivőinek, mert az an-
gol parlamentben ilyenek is vannak, a mérték-
letesség előmozdítását célzó törvényeket igért. 
Radicalisabb tagjainak a választási törvény revi-
sióját helyezte kilátásba. így az 1892-iki válasz-
tásoknál újra győzött s megint az agg Gladstone 
lett a miniszterelnök. Gladstone kormányának 
eleitől fogva kicsiny többsége volt. Ez a többség 
is megbízhatatlan. A különleges kívánalmak szó-
szólói mindig elszakadással fenyegetőztek, vala-
hányszor óhajaik megvalósítását a törvényhozás 
elhalasztotta. Gladstone újra home-rule javaslatot 
nyújtott be E javaslatot az alsóház kevés szó-
többséggel elfogadta, a felsőház óriási szótöbb-
séggel elvetette. A Lordok azt mondták, hogy a 
liberális többséget nem a home-rule megvalósí-

tására küldte a nemzet. Más kérdésekkel be-
folyásolták a közvéleményt. Azért azt követelték: 
Glaclstone oszlassa fel a képviselőházat. Utaltak 
arra, hogy a home-rule-ért senki sem lelkesedik. 
Meetingeket nem tartottak érdekében, ellene pe-
dig mindenfelé Angliában, sőt Irlandban is. 
Azután a pótválasztásokon megint az ellenzék 
győzött. Még oly kerületet is hódított el, a 
melyik 1892 óta mindig liberális volt. A kedé-
lyeket különösen az keserítette el, hogy Glad-
stone felfüggesztette — persze csak iclőről-időre — 
a szólásszabadságot a képviselőházban, továbbá, 
hogy az Íreknek nemcsak külön ir parlamentet 
tervezett, hanem javaslata az Íreknek az összes 
angol (sajátképeni angol) ós skót ügyekhez való 
hozzászólást s a közös parlamentben ez ügyekre 
vonatkozó szavazati jogot adott. 

Glaclstone azután szembaja miatt visszalépett 
s Rosebery lépett a helyére. Tán soha még ked-
vezőtlenebb helyzete angol kormánynak nem volt, 
mint a Rosebery-kormánynak. A megaláztatások 
sújtották egymásután. Többsége folyton fogyott. 
Sokszor leolvadt 20-ra, 15-re s kilenczre. Az irek 
egy része fellázadt ellene. A kerületek egymás-
után pártoltak el tőle. Az öreg Gladstone nagy 
tekintélyétől is meg volt fosztva. Jóformán az 
egész felsőház (kilencztized része) ellene volt. Az 
udvar sohasem rokonszenvezett a home-roul-lal. 
És mindennek daczára állt ez a kormány ren-
dületlenül. Semmiféle hatalom meg nem dönt-
hette. Semmiféle titkos befolyás meg nem ingat-
hatta. Hanem a mikor a mult napokban az alsó 
házban leszavazták, akkor mennie kellett. Az angol 
nép szólt s a kormány engedelmeskedett . Az angol 
képviselőház szavazata következtében 350 millió ember 
ügyeinek vezetése más kezekbe ment át. A gyor-
san haladó párt helyett a lassabban és óvatosabban 
haladó párt jutott uralomra. Mert ezt teszi Angliá-
ban : liberális és konzervatív. Mindezekről jövőre 
bővebben. 

Szabó Aladár. 

Esketés-e, vagy megáldás ? 
Adalékul a házasság egyházi megkötésének liturgiájához.* 

Az én lelkemen eleitől fogva erőszaktétel volt, hogy 
mint lelkipásztornak egyházamtól elészabott kötelességem 
a házasságra lépőktől esküt kérni és elfogadni. Mert nem 
ritkán tudomásunk van arról, hogy valamelyik, vagy 
mindenik fél a szeretetet leendő társa iránt hamisan eskü-
szi. És ugyancsak nem ritkán — ismerve az esküvők 
erkölcsi életét, vagy jellemerejét — teljes bizonyosságban 

* Az űj házassági törvény életbeléptéig az egyháznak tisztába 
kell hozni azt a fontos kérdést: a polgárilag összekelt házasfelek 
egyházilag megeskettessenek-e, vagy ne? Cikkíró a mellett argu-
mentál, hogy esketés ne legyen. Mi azt tartjuk, hogy legyen. A 
kérdés megvitatása előtt pro et contra készséggel megnyitjuk 
Lapunk hasábjait Szerk. 



áll előttünk a nem messze jövendő, melyben az esküvők 
az esküvel fogadott holtig leendő hűséget ezerszer meg-
törik, rútul beszennyezik. 

Én, az igazság felderítése céljából, megtörtént dologra, 
a mikor nincsenek tárgyi bizonyítékok, a tanuskodónak 
felajánlanám az esküt, mert ez esetben a bizonyítandó 
dolog a bizonyságtevőnek ismerete körét túl nem haladván, 
a bizonyítás tőle esküvel is természetes. De a jövőben, 
leendő dolgokra, hogy azok meglesznek-e, esküt soha el 
nem fogadnék, még ha valaki maga ajánlaná is azt fel, 
annál kevésbé kényszerítenék reá. A jövőt csak Isten 
ismeri, ember még arról sem állhat jót, hogy az ő szive, 
érzése, lelke, gondolkozása miképen fog alakulni; miképen 
fog ő a jövőben bizonyos körülmények közt cselekedni, 
jólehet ezek nagyrészt önmagától, de bizonyos részben 
külső körülményektől is függenek. így bizonyítja ezt a 
lélektani tapasztalat. 

Esküt kívánnak a hivatalba állított embertől. Feles-
leges. Elébe kell szabni kötelességét és jelezni annak 
mulasztása után reá váró büntetést. Sajnos, kötelesség-
szegéstől az emberek nagy részét inkább visszatartja ez, 
mint esküje. 

Esküt kiván az egyház a házasságra lépőktől. Kinek 
e földön hivatása Isten nevének megszenteltetése, e kény-
szerrel ugyanaz munkál közre annak a névnek megszent-
ségtelenítésére. Hiszen milyen jelentékeny csak azoknak 
a száma, a kiket házi körülményeik (p. o. sok gyermekes 
apának gyermekgondviselő, egyedül álló anyának kenyér-
kereső kell) — majd olyanok, a kiket gyámolításra szo-
rult állapotuk (idős nő hozzá megy fiatal emberhez) kény-
szerít házasságra, a mire különben soha nem lépnének, 
nem is szeretetből lépnek. Milyen jelentékeny azoknak a 
száma, a kik érdekből kötnek házasságot (p. o. hivatalt 
kereső ifjú elveszi befolyásos feljebbvalójának leányát 
hivatalért). 

Miért kényszerít az egyház esküre ilyeneket, a kik-
ről tudja, hogy nem igaz, a mire esküsznek. De mi ér-
telme van az eskünek még azoktól is, a kikről feltehető 
a szeretet? Vagy szeretik egymást, vagy nem. Ha igen, 
úgy ezt nem az eskü, hanem magokviselete, tetteik fogják 
bizonyossá tenni. Ha nem szeretik, az egyház kényszerrel 
ismét hamis esküt tétetett. 

A házasság célja testi, lelki teljes egyesülés. Az 
egyház teendője e célt a házasulok előtt világosan kifej-
teni, hathatósan leikökre kötni, érettök esedezni, őket 
Isten nevében megáldani. De nem hivatása erőszakolni 
annak bevallását, hogy az elébe járuló pár egyesült-e 
egymással lelkileg örökre, elválaszthatatlanul, mert ezt 
ők magok sem tudják, ezt tudja csak egy: az Isten. 

Mi az evangeliom alapján két sakramentomot hiszünk. 
Ez mindenik kötelez magától a Krisztustól valami foga-
dástételre. És az egyház a szentségeknél megelégszik az 
egyszerű fogadástétellel. A házasság nem szentség; és az 
egyház itt esküt kiván. 

Hogy mikor és miért hozta be az egyház e lelki 
kényszert, azt történeti biztos adatok hiányában én leg-
alább biztosan megmondani nem tudom. De nem kétlem, 
hogy mikor észrevette az egyház, mikép az emberi szel-
lemet lehet lenyűgözni és Isten nevében, halandónak kor-
látlan hatalma alá hajtani rettenetes dogmákkal: akkor és 
abból a célból alkotta e dogmát is, mely a Krisztus földi 
helytartójának kezébe adván az egyedül Istent megillető 
jogot, hogy az ő nevére tett esküvést feloldozhassa, ezzel 
kezébe adja annak az eskü terhe alatt nyögő embernek a 
lelkét, kezébe az embert mindenestől. 

Van ugyan prot. könyv is, mely az esküt szentíráson 
alapult szokásnak, tehát isteni eredetűnek tartja. Geleji 

Katona kánonai 67-ike ezt mondja: »A házasulok össze-
adásánaka nálunk már rég bevett és a szentíráson ala-
pult szokás szerint, ünnepélyes és — a mint mondani 
szokták — kézfogás melletti esküvel kell végrehajtatni?«• 
Hanem hogy e szokás a szentírásnak mely helyein alapul, 
én feltalálni nem tudom. Ellenben látom, hogy Bod Péter 
a *Synopsis juris connubialis« 74-ik kérdésében >Hiero-
logia haec est ne divini, vei humani juris?< kérdésre így 
felel: »Divinam qui adtribuat originem, vix est. Ecclesi-
astieam singuli adfirmant. A Seculo nono praecipue usus 
in ecclesia involuit 

Igaz, hogy ő is szükségesnek mondja az eskütételt 
köztörvények rendelkezésének megfelelőleg. hogy a házas-
sági megegyezés ezáltal legyen nyilvánvalóvá. (79. kérdés). 
Úgy, hogy a 80-ik kérdés szerint, ha a házasok e nélkül 
laknak együtt, a házasság semmis, a törvényes házas-
ság hatályától megfosztott; az abból származott gyermekek 
is törvénytelenek. Tehát Bod Péter a házassági esküt nem 
szentíráson alapultnak, hanem a köztörvények szerint szük-
ségesnek mondja. 

Ismét, hogy azok a köztörvények melyek és mikor 
keletkeztek, a kezeim közt levő forrásokból kimutatni nem 
tudom. Itt van előttem a magyar királyoknak (I-ső István-
tól l-ső Mátyásig) decretumait tartalmazó könyv. Ebben 
Kálmán királynak a Decretumok 2-ik könyve „ De despon-
satione conjugali in facie ecclesiae fiendali c. fejezet intéz-
kedik elsőnek hazánkban a házasság törvényes formában 
megkötéséről; ezt mondja: „Piacúit sanctae synodo, ut 
omnis conjugalis desponsatio in conspectu ecclesiae, prae-
sente sacerdote, coram idoneis testibus, aliquo signo sub-
arrationis et contentu utriusque fieret; aliter non conjugium 
sed opus fornicationis reputetur." Tehát ez még esketést 
nem rendel, csak pap és tanuk jelenlétét foglalót és mind-
két fél megegyezését; a hol is a foglalóval és nem esküvel 
lekötés, nagyon is polgáriasnak, hogy ne mondjam földies 
cselekedetnek minősíti a házasságkötést. Mi több, dr. Kőnek 
Egyházjogtana 5-ik kiadásában az 519-ik lapon az eskü-
tételt csak „a magyarhoni egyház sajátságos szokása sze-
rint" való járuléknak mondja a házasság e nélkül is 
érvényes megkötésénél és azt állítja, hogy na közönséges 
egyházjog és a külföldi egyházak praxisa szerint" a házas-
sági szertartások azzal be vannak fejezve, a midőn a pap 
az egybekelendő pár jobb kezét egymásba téve, a stólával 
körülfogja és nekiek ezt mondja: Ego conjungo vos... etc. 
Ez tehát nem csak szentírásszerüségrol nem, de még köz-
törvényekről sem tud, hanem csak szokásról. De legyen 
akár köztörvény, akár szokás — mint látjuk — a magyar-
honi prot. egyház annak alapján az esküt híveitől meg-
követelte. 

De megfogja-e követelni a házassági jognak állami 
úton rendezése után, vagyis ezentúl, a mikor érvényes 
házasság csak a polgári tisztviselő előtt kötött lesz? Én, 
mert egész bizonyosnak vettem, teljesen nyugodt voltam 
a felől, hogy többé hamis esküben akaratunk ellenére 
részesek nem leszünk; legalább a mi egyházunk esketni 
nem. hanem csak könyörögni, áldani fog az ő Krisztusa 
nevében. De e lap 4-ik számában Csiky Lajos, a debre-
ceni theol. akadémiának nemeslelkű, liberális gondolkozású 
tanára „Egyházi esketésünk formáiról" értekezik a polg. 
házasság behozatala után. Tehát formáiról. Fentartásának 
kérdését felvetni nem látja szükségesnek. És mert nincs 
utána semmi hang, bizonyára mindenek, maga a köz-
egvház is úgy vélekedik, hogy az esketés a polgári házas-
ságnál is egészen természetes; arról szólni sincs miért. 

Ha régen, Kálmán király idejében, a mikor a fel-
világosultság és liberalizmus szellője nem csapkodott olyan 
erővel és olyan általánosan, mint ma: a mikor tehát 



a lelki nyűgöt az ember nem érezte olyan tűrhetetlennek, 
mint ma; ha akkor épen az esküraemtételt tartották olyan 
természetesnek a házasságkötésnél: ma, a mikor a zabo-
látlan, főleg az isteni törvényekkel szemben zabolátlan 
lelkeken a Krisztus gyönyörűséges igája is olyan teher, 
ma, a polgári házasság idejében az esketés nem olyan 
nagyon természetes, hogy annak fent, vagy fent nem tar-
tását szóba hozni se volna miért. Erre én nem most jöttem 
reá, de eleitől fogva tiszta bizonyosság élt felőle lelkem-
ben ; azelőtt is, akkor is, a mikor Csikv tanár úr fejte-
getéseit olvastam; csakhogy legyőzhetetlen subjectiv ter-
mészetű okok tartottak megkötve, hogy gondolataimat 
eddig papirra nem tehettem. Most megpróbálom. 

Magyar ember természete, hogy míg csak háza reá 
szakadni nem készül, vígan van, vagy aluszik. A magyar 
prot. egyház, mióta szabadságát vérrel megszerezte; fel-
világosult kor azt törvénynyel megerősítette, aluszik. Azt 
hitte, hogy ha a fegyver és törvény a gyepüket kívülről 
úgy a hogy biztosította, most már minden rendben van. 
A mióta kívülről látható veszély nem fenyeget bennünket, 
azóta lett erőtelenné az egyház szolgáinak a szivében és 
beszédeiben a Krisztus szeretete; azóta nem tartják szük-
ségesnek, kötelességnek az egyház: gondozni az ő gyerme-
keit, a pásztorok: az ő nyájaikat »Őriz bennünket a 
törvény!« No, most kezdjük látni, hogy nem örökké őriz. 
E mellett a külföld lázas tevékenysége kezdi bennünk is 
felgyújtogatni a világosságot a felől, hogy az egyháznak 
nem hivatása a törvény erejére támaszkodni; valami sze-
lídebb, mégis erősebb eszközt adott ő neki örökségül feje, 
a Krisztus: az irgalom, könyörület, a szeretet erkölcsi 
eszközét; erre támaszkodjék! Mint alpesi pásztorok hegy-
fokon állva meghallják és átveszik egymástól a kürtjeit: 
a mi Sionunk éber pásztorai átvették onnan a kürtjeit 
és ha ritkán is, ha gyengébb szóval is, itt is megriad a 
pásztorkürt riongó harsonása, most egyik, majd a másik 
bérctetőn, messze, messze egymástól. A kürt szava olykor 
jajongva zeng. Éber pásztorok megriadva költögetik társai-
kat : >Veszélyben a nyáj!« Majd a nyáj maga is meg-
mozdul; vagy talán meg is mozdult már ; a pásztorok 
épen arra ijedtek meg,! hogy a nyáj nem jó irányban 
halad. A pásztorkodásnak más módját kellett kitalálni. 
Ez a mód: nem kényszerítéssel, nem törvény erejével 
tartani rendben nyájainkat, hanem a hogy az egyetlen 
igaz pásztor tanította r szelídséggel, meg nem szűnő, nem 
lankadó gonddal. 

Használ-e ma és ezentúl hovatovább mindinkább a 
kényszer? Nem látjuk-e, hogy a hol a külső rend köteleit 
karddal, szuronynyal őrzik; a hol a rendet tartó meg--
megszakadt láncot vassal foldozzák: ott is mindinkább 
hiábavalónak bizonyul az erőszak? Nem halljuk-e, hogy 
a millió szuronynyal őrzött polgári társadalom is, hogy 
recseg, ropog, szakadozik, bomlik; az erőszaknak erő-
szakkal áll ellent; és előbb-utóbb leveri, letapossa, maga 
alá gázolja azt! ? Oh bizony, ha a világi hatalomhoz való 
görcsös ragaszkodás engedné meghallani: a polgári tár-
sadalom erőszakolóinak is azt kellene tanácsolni, hogy 
vegyenek le minden nyűgöt: államit, társadalmit, mely az 
emberi szellemre nehezül, a lelket megkötözve tartja, 
mert j a j lesz, mikor a felháborodott lélek maga rázza le 
azt magáról. De legalább a lelkiösmereti szabadságon 
épült és álló prot. egyház vegyen le hívei lelkéről minden 
olyat, a mit mint nyűgöt levennie hatalmában áll. Az 
esketés pedig a polgári házasság életbe lépte után nyűg 
lesz, mit a műveltek hamar, a köznép is észrevesz, meg-
érez idővel. Az egyháznak ezentúl nem méltó ténykedése 
elébe állani biróul a házasságnál az ő tagjainak, igaz-
mondásuk felett esküt követelve ítélni, hanem méltó hiva-

tása az erőt, boldogságot adó, megszentelő Istenhez hívo-
gatni és fogadni azokat, a kik életök ama fontos mozzana-
tán áhítozva keresik Isten megáldó, megszentelő kegyelmét, 
az Ő letéteményesénél, az egyháznál. 

De tovább miért esketnénk ? Van-e helye, van-e 
értelme ezentúl az egyházi esketésnek? Ád-e az erőt, 
tartósságot, biztosságot, a házassági köteléknek ? Hát nem 
mondja-e az 1894. XXXI. t.-c. 29. §. első pontja: »A házas-
ságot polgári tisztviselő előtt kell megkötni,« a 3 0 - i k § 
2-ik bekezdése: »01y kötés, mely nem polgári tisztviselő 
előtt történt, a törvény erejénél fogva semmi vonatkozásá= 
ban sem tekintetik házasságnak;« azaz érvényes házas-
ságot a polgári hatóság előtt megszabott aktus csinál. 
De ha a házasságnak nem hogy érvényt, de még erőt. 
sem ad az egyház közreműködése, annak esküje: akköi' 
mennyi komolyság tulajdonítható annak a lekötésnek, mit 
az egyház a követelt esküvel akar elérni?! Nem venni 
pedig komolyan az eskütételt, nem bün-e? Hiába, haszon^ 
talanul, ok nélkül Isten nevére esküdni szabad-e?! Sza-
bad-e Isten szentséges nevével játékot űznie?! 

Pedig azzal a szentséges névvel ezután csak játékot 
űznénk. Sőt tulajdonképen játékot űztünk eddig is. (?!) Gon^ 
dőljünk csak vissza eddigi, házasságot felbontó Ítéleteinkre 
akár a polgári törvényszékeknél a magyarországi, akár 
az egyháziaknál az erdélyi protestánsokra nézve. A házas-
ságot megköttette esküvel az egyház ott is, itt is Aztátl 
tarthatatlanság esetén felbontotta amott a polgári, itt az 
egyházi törvényszék a házasságot, az együttélést.. . 
de nem az esküt; a minthogy a törvényszék az egyház 
által elfogadott esküt fel nem is oldozhatta; de nem gon-
dolt, mert nem gondolhatott annak feloldozására az esküt 
letétető prot. egyház, a mennyiben ő a kulcshatalmat 
magának nem igényeli. De ha nincs jogunk feláldozni, 
van-e jogunk megkötözni? 

Az ultramontanismus vad dühöngéseinek a nyomása 
alatt a magyar törvényhozó testület engesztelésül meg-
hagyta, vagy inkább betoldotta a 149. §-t, melynél fogva 
az új házasságjogi törvény a házasságkötésre vonatkozó 
vallási kötelességeket érintetlen hagyja. Gondolom, a za-
varban elfelejtkeztek ama nehéz következményekről, miket 
az eskütétel meghagyása előidézni fog. Mert, hogy fog 
ezután végrehajtatni az elválás? A polgári törvényszék, 
az új törvény által meghatározott okok fenforgása esetén 
a házasságjogot felbontja, a házastársakat egymás iránt 
tartozott házastársi kötelességeik alól felszabadítja. De hát 
az eskü alól ki oldoz fel ? Mert ha senkisem, úgy a 
házassági megőrzés nincs teljesen feloldozva; a mikor 
a polgári törvényszék a házasság polgári jogviszonyait 
megszüntette, a lélekre nézve nehezebb megkötözés még 
mindig fenmarad. Ez alól nem lesz feloldozás. Vagy 
talán felold a polgári törvényszék? A törvény szellemé-
ből nem olvastam ki, hogy az annak kezébe adná e 
jogot, nem is adhatja, hiszen az esküt nem polgári 
hatóság vette fel; annak hatalma a lelkiek felett is lehet. 
Felold az egyházi törvényszék ? A prot. egyházban is ? 
Hiszen ez csak nem fog még ezentúl alkotni dogmát kulcs-
hatalomról? A r. katholikusoknál igen. Ott a pápának 
csakugyan van kulcshatalma. Úgyde, ha ott meglesz hagyva 
a jog és a prot. egyház nem követeli magának: ismét a 
teljes egyenlőség elve van megtapodva; aztán pedig r. kath. 
házasfelek válópere kettős lesz és ha az állam nem ismeri 
el az egyház jogát a házasság érvényes megkötésére, el 
fogja ismerni hallgatólag a 149. §. miatt annak feloldo-
zasara. Es ha a r. kath. egyház dogmái miatt nem akar, a 
prot. egyház hitvallásánál fogva és a törvényt annak szel-
leméhez magyarázva nem fog esküt feloldozni, a polg. 
törvényszék csak a polg. viszonyokat szünteti meg: quid 



tunc? Ha majd a vallásosság erősbödésével a lelkek 
komolyan tudnak gondolkozni az itteni dolgok felől; ha 
majd lesz olyan vallásos lélek, mely megrendül a gondo-
latra, hogy ő házastársától el van választva, de hozzá 
köti esküje, ha lelkiösmerete tépő kínjaiban fut egyházá-
hoz, hogy vegye le lelkéről esküje vádló terhét: miképen 
fog állani az egyház tehetetlen némaságában, gyötrődő 
gyermeke előtt?! Hivatása-e az egyháznak gyermekeit a 
kétségbe taszítani? 

Nincs más üt, mint az esküt elhagyva, a vallás áldá-
sára áhitozókért a gyülekezettel könyörögni, őket Isten 
nevében megáldani. 

Haraszti, 1895. 
Nagy János, 

ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Cura pastoralis az iskolában. 

»Viseljen a lelkész gondot, istentiszteleteken kívül is, 
felhívás nélkül, lelkiismeretének buzgalma folytán gyüle-
kezetének kicsinyeire az iskolában*. 

Ezen szavaimat kell bővebben körülírnom, megvilá-
gosítanom, indokolva kifejtenem, miután azok lehetőségét 
körülbelől kétségbe vonta s az én intentióimat, ezen 
tárgyra vonatkozó nézeteimet tökéletesen hamis világítás-
ban tüntette elő azon cikk, melyről az előző számban 
megemlékeztem, s mely indokul szolgait nekem tollam 
újabb fölvételére. 

Cura pastoralis az iskolában! 
Egyáltalában nem új dolog ez, és újat mondani róla 

meglehetősen nehéz feladat volna. Csak azt tehetjük leg-
fentebb, hogy saját gondolataink világításában tüntetjük 
elő a tárgyat, s »obsoletis nitorem damus«. 

Felhívás nélkül kell tehát a gyermekek lelki gondozá-
sát végeznünk. 

De tényleg föl is vagyunk arra híva. 
A népiskolai oktatásról szóló, 1868. évi XXXVIH. 

törvénycikk a felekezeti lelkészeket teszi saját egyház-
községük iskoláinak fejévé. Ezen alapon nyugszik egyházi 
törvénykönyvünk 129. §-a, mely szerint »a lelkész, mint 
az egyházközség iskoláira felügyeletet gyakorló iskolaszék 
elnöke, az iskolai ügyek intézését vezetni és a felügyeletet 
gyakorolni, nemkülönben az ismétlő iskolások vallásos 
oktatásáról is gondoskodni köteles«. Ezen alapra van 
fektetve, királyilag megerősített köznevelési és közoktatási 
szervezetünk illető egész rendszere. 

De hát a mit lelkészeink a törvény parancsára, 
egyenes utasítására tesznek, az, jól tudom, még nem cura 
pastoralis, mert ezt nem parancsolhatja ránk semmiféle 
törvény, ennél lelkiismeretünk szabadjára, buzgalmára 
vagyunk utalva. 

A polgári és egyházi törvény rideg parancsolatát 
azonban, ha oly igen közeli és fontos érdekünket illeti az, 
mint a minő a gyermekvilágnak Isten országa számára 
való megnyerése, eljegyzése: bizonyára szabad lesz a mi 
lelkészeinknek magasabb szempontból fogni fel, szabad 
lesz abból egészen lelkiismereti kötelességet alkotni, szabad 
lesz azt föltétlenül egyházi vonatkozásában venni tekin-
tetbe, s így mintegy kivonva azt a száraz hivatali teendők 
köréből, lelkipásztori munkává tenni. 

A lelkiismeret szava igenis kötelességünkké teheti 
ezt, mely alól kibúvnunk nem szabad, lévén az egyházunk 
jövője érdekében rendkívül fontos teendőnk. 

És itt ismét tisztázzuk kissé a helyzetet, s nézzük 
meg, hogyan fogiák föl az egyes lelkészek az iskolai ügyek 
intézésének vezetését és az iskolára való felügyeletet illető 
kötelességüket, s próbáljuk megállapítani itten a helyes, 
az arany középutat, a hol az egyszerű kötelesség-teljesítés 
már csaknem egy a cura pastoralissal, avagy mindenesetre 
egyengeti bennünk, lelkületünkben az ösvényt, melyen 
haladva lelkipásztorai leendünk az iskolás gyermekeknek, 
gyülekezetünk e kicsinyeinek is. 

Vannak lelkészeink, — és pedig igen nagy számmal 
vannak ilyenek, — kik teljesen megfelelni vélnek az 
iskolát illető mindennemű kötelezettségöknek azzal, ha be-
mennek az iskolába, az iskolás gyermekek közé az évi 
közvizsgák, no meg az esperesek és a tanfelügyelők iskola-
látogatása alkalmával. 

Vannak ismét lelkészeink — és úgy látszik, Nagy 
Sándor ágyai lelkész úr engemet is ezek táborához tar-
tozónak vél, — kik úgy gondolkodnak, hogy a népiskolai 
vallástanítást teljesen a lelkésznek kell a maga kezébe 
vennie, mert hát ő a vallás ügyeinek a hivatott szolgája, 
s ezeket neki kell a legalsóbb foktól a legfelsőbbig minden 
fórumon képviselnie. 

Hogy aztán vannak-e lelkészeink, — nem értem itt 
a lelkész-tanítókat, — kik tényleg csakugyan magok ve-
zetik iskoláikban a vallástanítás ügyét, vagy csak meg-
elégesznek elvüknek elméleti felállításával, mert annak 
gyakorlati kivihetősége elé szerintök is száz és száz akadály 
gördül: azt valóban nem tudom. Ha vannak, úgy hiszem, 
hogy tíz ujjunkon meg lehet őket számolnunk. 

Talán mondanom sem kell, hogy amaz első helyen 
említett lelkészekkel én semmiképen sem érthetek egyet, 
mert nem tudom elhinni, hogy betöltené lelkészi hivatását 
az a lelkész, ki az iskolaügy körül épen csak annyi fel-
ügyeleti munkát végez, a mennyit végeznie már elmulaszt-
hatatlan, mondjuk ki: becsületbeli kötelessége. 

De épen ilyen határozottan ki merem mondani azon 
meggyőződésemet is, hogy azok közé sem tartozom, kik a 
vallástanítást az egész vonalon ki akarják venni a tanító 
kezéből. 

Felekezeti és nem községi népiskolákról beszélek. 
Nézetem szerint egyházunknak önmaga iránti nagy 

kötelessége az, hogy lehetőleg mindenütt fentartsa a maga 
felekezeti iskoláit. Vinet, az ő lelkipásztorkodástani művé-
ben a lelkészeknek az iskolákat illető lelkipásztori feladatá-
ról beszélvén, többek közt így beszél: 

»Hiába kisérlenők mi meg az iskola elvilágiasítását. 
Az iskola az egyházhoz vagy a valláshoz csatlakozva akar 
maradni. A népiskoláról beszélek most, melyben a tanít-
vány többet vagy kevesebbet tanul, de, ha az az iskola 
megérdemli a maga nevét, mindenkoron meg fogja benne 
tanulni azt, a mire neki szüksége van, hogy ember és 
keresztyén lehessen. Az iskolának szüksége van a vallásra 
és a vallásnak szüksége van az iskolára; sem egyház 
nincsen iskola nélkül, sem iskola nincsen egyház nélkül«. 

Tanítsa, nézetem szerint, az iskolában a vallást 
maga a tanító. 

Igen is, nem szabad azt semrniképen sem kivenni az 
ő kezéből. 

Beszéljünk nyiltan és őszintén. 
Mióta az allam inkább kezd ügyelni a népiskolai 

oktatásokra és annak egységes módon való vezetését tör-
vény útján szabályozta, valljuk be, hogy azóta a mi 
tanítóink közül is igen sokan az állam felé tekintgetnek 
s áltól várnak bajaikon, anyagi nyomorúságokra az ő 
bajaikat föltétlenül elenyésztető, anyagi nyomorúságokat 
legalább meglehetősen enyhíteni tudó panaceát, s azóta, 
ismétlem, hogy nagyon sokan közülök, tehát hála Isten-



nek, egyáltalában nem mindannyian, kicsinylik a mi egy-
házunknak szolgálatat s elégületlenségüknek sokszoros 
bizonyságát adják lapjaikban, közlönyeikben, gyűléseik 
alkalmával s természetesen leggyakrabban otthon, tanítói 
közvetlen működésük színterén. 

Az iskolának kettős célja van: hogy emberekké és 
keresztyénekké neveljük benne a gyermekeket. 

Határozottan kimondhatjuk azt is, hogy a mi fele-
kezetünk iskoláinak pedig hármas céljuk van: hogy em-
berekké, keresztyénekké és pedig református keresztyénekké 
neveljük bennök a gyermekeket. 

Vájjon kívánatos állapot-e az egyházunkra nézve, 
a mit fentebb felekezeti tanítóink egy részéről mondtunk? 
S vájjon óhajtandó-e az reánk nézve, hogy ezt a bajt 
még szélesebb körre terjeszszük ? Vájjon szabad-e nekünk 
oda hatnunk, hogy tanítóink közül még több váljék közö-
nyössé egyházunk s ennek legszentebb létérdeke: jövendő 
tagjainak vallásos érzülete, egyháziassága iránt? 

Nem, egyáltalában nem kívánatos, nem óhajtandó, 
nem szabad! 

Már pedig valami nagyon természetes, az emberi 
természetből önként folyó dolog az, hogy az ember meg-
lehetősen közönyössé válik az iránt, a mivel nekie köz-
vetlenül nem kell foglalkoznia. Vagy ha azt gyakran meg-
cáfolja, mint tudjuk, az élet: akkor hát mutassanak nekem 
egy olyan embert, ki szent lelkesedéssel buzog valamely 
olyan eszme mellett, melyről tudja, hogy annak az emberi 
szivekbe beplántálása, terjesztése az ő feladata volna, az 
ő működési körébe vágna: de hát azt, érdemelte bár vagy 
nem érdemelte meg, kivették, avagy kiveszik az ő köréből. 

Bizony az ilyen embereket meg egyik kezünk ujjain 
is igen könnyen összeszámíthatnók. 

Ne vegyük hát ki, ne vegye ki senki a népiskolai 
tanítók kezéből az egész vallástanítást, mert ezt egyes-
egyedül egyházunk bánná meg, a mennyiben tanítóink 
elekor már a legnagyobb részben elhidegülnének egyházunk 
iránt, mint a mely annak ápolását, a mi reá nézve a 
legszentebb és legmagasabb érdek, nem meri többé reá-
jok bízni. 

így gondolkozom én ezen tárgyban, a miből hát 
természetesen következik, hogy nem tudok együtt tartani 
azokkal, kik a vallástanítást a maga teljes egészében a 
lelkészek kezébe szeretnék letenni. 

És most már bocsánatot kérek, de még egyszer vissza-
térek Vinet-hez, ki fentebb idézett szavai után így okos-
kodik tovább: 

»Ezen okból a lelkésznek minden iránt érdeklődnie 
kell, a mi lényegileg hozzá tartozik a népiskolai oktatás-
hoz, de mindig adja ő ahhoz, vagy inkább szőjje össze 
azzal a vallást. Sohasem feledheti ő el, hogy ő a vallás-
nak szolgája, állásának ezen vonását sohasem hagyhatja 
ő figyelmen kívül, ha az iskola kormányzásában együtt 
működik. Ez egyáltalában nem azt teszi, hogy ő kizárólag 
csak egy nézpontot foglaljon el ezen kérdésben, sem azt, 
hogy a lelkész, mint akármely más ember, ne tartozzék 
érdeklődni azon kérdések teljes köre iránt, melyek a nép-
oktatás nagy munkájához tartoznak.* 

»Nem tartom, hogy a lelkipásztornak meUőznie kellene 
az iskolatanítót a vallásos oktatás munkájában, hanem 
csak vezetnie kell őt oktatásaiban; segítenie, de nem ki-
zárnia kell őt.« 

»Mint az iskolaszék tagja vagy elnöke, használja 
föl a lelkész minden lehető befolyását, de ne igyekezzék 
zsarnokoskodni, vagy mindent maga csinálni; azt tekintse 
helyesebbnek és hasznosabbnak, hogy mások is tanuljanak 
meg helyesen járni el és hogy bizonyos esetekben ő maga 
is tanuljon másoktól. Ha a körülmények, vagy saját viszony-

lagos fensőbbsége fölényt biztosítanak neki: legyen kész 
alászállani, vagy másoknak is tért engedni; ne tegye tiszt-
társait saját szándékai kivitelének puszta eszközeivé vagy 
ügynökeivé, hanem tegye őket, a mennyire csak lehetsé-
ges, a maga munkatársaivá.« 

Aranyszavak ezek, a melyekből mindnyájan okul-
hatunk, s a melyeknek szellemében tanácsos és okos 
egyedül eljárnunk. 

Mi legyen hát az a cura pastoralis, melyet nekünk 
népiskoláinkban gyakorolnunk kell ? 

Erre a kérdésre tartozom feleletet adni. 
Kétségenkívül kötelességünk az összes népiskolai 

ügyek fölötti felügyeletet gyakorolni, tehát ügyelni például 
arra, hogy a tanítók az összes tantárgyakat a kiszabott 
tanterv keretében és annak szellemi intenciói értelmében 
tanítsák. Kötelességünk, melyet lelkészi állásunk róv reánk, 
hogy különösen a vallásoktatás menetére, annak intensiv 
jóságára, egy házias irányára ügyeljünk. 

De ez még alig mehet cura pastoralis számba. 
Ott kezdődik a lelkipásztori gondviselés, a hol a lel-

kész a törvény egyszerű rendelkezésén túlmenve, lelki-
ismeretének szava után indulva, nemcsak felügyelő lel-
készszé, hanem a kicsinyek lelki atyjává törekszik lenni 
az iskolában. 

Mi szükséges már ehhez ? 
Az, hogy a lelkész a tanítás idején épen ügy, mint 

a tanítás közti szünetek alatt jelenjen meg olykor-olykor 
az iskolában, vagy az iskola udvarán, s váltson egy-egy 
jó szót a tanítóval s a gyermekekkel egyiránt. 

Egy-egy ilyen jó szó, melyet egy általunk tisztelt 
ember intéz mi hozzánk, sok esetben átkísér bennünket 
az egész életen. És ha azt a lelkészt úgy ismeri a gyer-
mekvilág, mint a kinek mindig van jó szava ő hozzá, 
mely figyelmezteti őt Isten, embertársai és maga iránti 
kötelességeire, s felhívja gondolkodását olyan eszmékre, 
melyekről el tud kissé Ő is gondolkodni: bizonyos do-
log, hogy az a gyermek mint egy felsőbb lényt tekin-
tendi a lelkészt; tisztelettel fog iránta viseltetni; bevési 
szavait emlékezetébe, szivébe, lelkébe; rá gondol azokra 
későbben is az élet nagy és nehéz küzdelmeiben. És épen 
ez az a cura pastoralis, melyet mi a gyermekvilág köré-
ben, annak jövendőjére hatólag olyan igen fontosnak és 
szükségesnek találunk. 

És aztán tovább menve egy lépéssel, ha távol áll 
tőlünk az a szándék, — és kifejtettük indokoltan, hogy 
miért áll távol, — hogy elvegyük az iskolatanítótól az 
egész vallásos oktatást: más oldalról épen olyan mellőz-
hetetlen kötelességnek tartjuk azt, a mit egyházi törvény-
könyvünk 126. §-a is a lelkész, vagy szükség esetén a 
helyettes vagy segédlelkész, tehát mindenesetre egy lelkészi 
minősítéssel bíró egyén kötelességeül jelöl ki, hogy ő 
készítse elő a konfirmándusokat, az űrvacsorához először 
járulni akaró növendékeket. 

Ezen, az illetők egész életére kiható nagy és fontos 
lelkipásztori kötelesség teljesítése alól puszta kényelmi 
szempontból, soknemü más elfoglaltatásunkra való egyszerű 
hivatkozással kibúni egyáltalában nem szabad. Erre időt 
kell találniok minden körülmények közt a mi lelkészeink-
nek, vagy hát erre hivatott helyetteseiknek. Ezt már nem 
lehet, mint a magunk hivatali szoros kötelességét, egysze-
rűleg átutalnunk népiskolai tanítóinkra. 

Nem volna nehéz részletekbe menve bőven indokol-
nunk hogy miért tekintjük mi ezt olyan igen nagy és 
fontos lelkipásztori teendőnek, melyről azt mondottuk, 
hogy kihat az az illetők egész életére. 

De nincsen szándékunkban ezt a kérdést részletezni. 
Hiszen bizonyos az, hogy tanítóinknak nem lehet 



az ellen szavok, mert nekünk csak arra kell hivatkoznunk, 
hogy törvény-parancsolta kötelességünket teljesítjük, s így 
ők inkább azt fognák ellenünk felpanaszolni, ha mellőznők 
ezen mi lelkipásztori teendőnk végezését. a melynél a 
szoros hivatali kötelesség teljesen egybeforr a lelkiismeret 
tettre, munkára hívó parancs-szavával. 

És az is bizonyos, hogy ha meg kell minden alkal-
mat ragadnunk, a mikor a lélek, a gondjainkra bízottak 
lelke kész nagy és szent igazságok befogadására: annál 
jobb alkalom erre alig van, mint mikor a világ kísér-
téseitől még meglehetősen ment ifjúi lélek azzal a nagy 
gondolattal foglalkozik, hogy az úrvacsora sakramentomá-
nak közeli elfogadásával megszűnik egyszerűen keresztyén 
lenni, hanem egy felekezetnek, a mi evangelium szerint 
reformált felekezetünknek is önálló tagjává, annak teljes 
lelki jogai részesévé leszen. Ekkor beszélni rá; ekkor kötni 
szivére az ő nagy kötelességeit, melyekkel felekezetének 
anyagi, erkölcsi és lelki érdekei iránt tartozik; ekkor szi-
lárdítani meg apáinak hitében, s vetni erő^ alapot nála 
a tiszta, a feddhetetlen erkölcsi életnek, s költeni föl benne 
a tántoríthatatlan egyházias érzületet: ki ne látná be. 
hogy ez valóban a lelkész teendője, hogy ez igazán lelki-
pásztori kötelesség?! 

Az az igazi lelkipásztor, a ki nem elégszik meg 
azzal, hogy egyszerűleg ott legyen a konfirmációi vizsgán, 
sorban felszólítgatván a növendékeket, hanem a ki maga 
tetőzi be a konfirmációra való előkészítéssel az iskola-
tanító vallástanítási munkáját, maga tanítván a vallást 
azon felső fokon, mely az úrvacsora fölvételét közvetlenül 
megelőzi. 

Hogy meddig tartson ez az oktatás, hetenként hány 
órán, a napnak mely szakában és mely helyiségben : 
ugyan ki tudna ezen kérdésekre minden körülmények kö-
zött beváló feleletet adni? Bízzuk ezt minden külön esetben 
a pastoralis prudentiára. 

Az iskolai cura pastoralisnak igen fontos eszköze 
még végül a gyermek-istentiszteletek tartása. 

A mi kultuszunk — jól tudjuk — inkább az érte-
lemre hat, mint a szívre. A gyermek pedig természetesen 
még inkább a szív érzelmi, mint az agy értelmi világá-
hoz tartozó lény. Kultuszunk tehát, melyet neki növendék-
társaival együtt látogatnia kell, őt nem elégíti, semmiképen 
sem elégítheti ki. 

Arra jók azért a gyermek-istentiszteletek, hogy meg-
kedveltessék jó korán a gyermekekkel Isten házának láto-
gatását, mint a mi emelőleg hat az ő lelki világukra, 
szemeiket a földieken felül magasabbakra irányozza, érez-
tetvén velők, hogy ők nemcsak embereknek, de Istennek 
is gyermekei, kikért alászállt, tanított csodákat tett, meg-
halt, feltámadott és mennybe ment a Krisztus. 

Olyan nagyon szép az a gyermek-istentisztelet, mely-
ben a gyermekek értelmi világához képest prédikáljuk az 
igét, melyet, midőn rendes istentiszteletünk berendezésé-
nek megfelelőleg, középpontra helyezünk, a liturgikus ele-
mekre, különösen pedig az éneklésre a szokottnál sokkal 
nagyobb súlyt helyezünk, olyan nagyon szép teendőnk ez, 
melyet a ki még nem próbált, próbálja meg okvetetlenül 
s nagy benső lelki örömet fog érezni ifjú hallgatói odaadó, 
lelkes figyelmében, s abban a boldogító tudatban, hogy 
olyan földbe hintegetett magvakat, mely sokszoros termés-
sel biztatja a lelkiösmeretes munkást. 

És ez külön dolgunkba egyáltalában nem kerül. 
Nincs olyan gyülekezet ezen mi magyar református 

egyházunkban, mely felróná, kötelességmulasztásnak venné 
lelkészétől, ha ő olykor-olykor a gyülekezet nagyjai közé oda 
ülteti annak kicsinyeit is, s határozottan csak annak igé-
nyeihez alkalmazott isteni tiszteletet tart. Lehetnek abban, 

s kell is lenni olyan elemeknek, melyek a felnőttekre 
vonatkoznak; hintegethetnek abban szét a prédikátorok 
olyan magvakat is, melyek gyülekezetük nagyjainál talál-
nak termő talajra s nálok termenek Isten országa szá-
mára édes gyümölcsöket. 

Az elmondottak szerint gondolom én a cura pasto-
ralist az iskolában, s azt hiszem, hogy azok végezése nagyon 
elősegít bennünket abban, hogy gyülekezetünknek igazi 
lelkipásztorai legyünk. 

Csiky Lajos. 

TÁRCA. 
Az ötödik evangeliom. 

Ir ta: Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás.) 

így ért 29 éves korában Izrael földjére vissza. Ott 
nagyon szomorú állapotok voltak akkor. Issa távozása 
óta a pogányok még rettenetesebb szenvedésekkel sújtot-
ták a népet, mely immár a végső kétségbeesés martaléka 
lőn. Sokan közülök kezdték Istenük és Mossa törvényét 
elhagyni, ez által remélvén szigorú hódítóik kegyét meg-
nyerni : Issa óvta népét a kétségbeeséstől, mert közel vagyon 
a bűnök bocsánatának napja, s erősítgette hitöket melyek 
az Istenben, az Atyában vetettek. »Ne sírjatok Szerelme-
seim, mert. a zokogás megindítá Atyátok szivét és ő meg-
bocsátott nektek, mint megbocsátott atyáitoknak.« 

így járt városról-városra, erősítve a csüggedők bátor-
ságát, s ezerek követték őt, hogy beszédeit hallgassák. 
Eélvén tőle, megjelentették az" ország kormányzójának, a 
ki Jeruzsálemben lakott, hogy íme egy Issa nevű ember 
jött, az országba, ki beszédjeivel felizgatja a népet a felső-
ség ellen, s hogy a tömeg vakon követi őt és elhanya-
golja az állami közmunkát, mert azzal biztatja őket, hogy 
úgyis nemsokára megszabadulnak betolakodott elnyo-
móiktól. 

Erre Pilátus a helytartó kiadta a parancsolatot, 
hogy Issa prédikátort fogják el, s a városba hozzák bíró-
ság elé. Mégis, hogy a lakosságot nagyon el ne keserítse, 
elrendelé, hogy zsidó írástudók és papok s a nép vénei 
ítéljenek ügyében. 

E közben Issa önként jő Jeruzsálembe, ott tisztelet-
teljesen üdvözlik és kérik, hogy hirdesse a templomban 
azt, mit Izrael többi városaiban már tanított. Teljesíté 
kérésüket. A papok és a vének csodálkozással hallgatták 
beszédét., s kérdék, vájjon igaz-e, hogy a népet megkísérté 
fellázítani a felsőség ellen, a mint ezt Pilátusnak, a hely-
tartónak jelentették. Mire Issa kinyilatkoztatta, hogy ő 
csupán azzal a szándékkal tért meg szülőföldjére, hogy 
az atyák hitét felújítsa testvéreinél, mely türelemre int e 
földön, hogy odafent az égben a legfőbb és legtökéletesebb 
jót elnyerhessük. 

A papok és írástudó vének tehát elhatározták, hogy 
el nem ítélik és jelentést tesznek Pilátusnak, hogy el-
bocsátották Issát, mert az nagy férfiú, ki az Isten igéjét 
magyarázza a népnek. 

Pilátus nagyon megharagszik és álöltözetű szolgáit 
küldi Issához, hogy kémleljék beszédét, tetteit s a leg-
kisebbről is tudósítsák a felsőséget. 

Három teljes esztendeig tanítá Issa Izrael fiait, min-
den városban, minden faluban, az utcákon, a téreken, s a 
mit csak hirdetett, minden beteljesedett. Ez idő alatt sza-
kadatlanul ólálkodtak utána Pilátus emberei, a nélkül, 



hogy bármi csekély ürügyet is találtak volna bevádolására. 
Nagy népszerűsége még jobban bosszantotta a helytartót. 
Felbiztatta tehát egyik kémjét, vádolná be Issát. Azonnal 
elfogták s egy földalatti börtönbe vetették, hol iszonyú 
kínzásokkal illették, gondolván, hogy oly vallomásra tudják 
kényszeríteni, melynek alapján halálra ítélhetik. 

A szent elszenvedte a kínokat teremtője nevében, 
s testvérei iránt való szeretetből, kiknek tökéletes boldog-
ságáról nem feledkezett meg. A mint a papifejedelmek és 
írástudók megtudták Issa eme szenvedéseit, Pilátushoz 
siettek s kérték, hogy a közelgő nagy ünnep alkalmával 
bocsássa szabadon. A helytartó kereken elutasította őket. 
Erre kérték, hogy az öregek tanácsa ítéljen ügye felett, 
még az ünnep előtt, s ebbe Pilátus beleegyezett. 

Másnap összegyüjté a helytarló a legelőkelőbbeket, 
a papokat, írástudókat, a nép véneit, hogy Issa felett ítél-
jenek. Issa két gonosztevő között vezettetett elő, hogy 
ezzel megmutassa a népnek, ime nemcsak egyedül ő ítél-
tetik el. 

»Oh ember! — kérdi őt Pilátus— igaz, hogy te a 
népet felizgattad a felsőség ellen, azon szándékkal, hogy 
magad légy király?® 

»Nem a saját akaratából lesz valaki király — feleié 
Issa — és megcsaltak téged, azt mondván felőlem, hogy 
izgatom a népet. Én az ég királyáról beszéltem s 0 az, 
kinek imádására tanítám a népet.« Még sok más kérdésre 
felelt meg Issa ilyen csattanósan, úgy, hogy a vének ki-
jelentették, hogy ők el nem ítélhetik. Előlépett erre a ha-
mis tanú, kinek ura biztatására vádolni kelle Issát: »Nem 
adtad-e ki magad Izrael királyának — kérdé ez — mikor 
azt mondtad, hogy az küldött, ki az égben uralkodik népe 
előkészítésére.« Ennek felelt Issa, megáldva őt: »Megbocsát-
tatik neked a mit mondasz, mert nem magadtól szólasz.* 
Azután a helytartóhoz fordulva így beszélt: »Miért ala-
csonyítod le méltóságodat és miért tanítod alattvalóidat, 
hogy hazugságban éljenek, hiszen a nélkül is van hatal-
mad egy ártatlan kivégeztetésére.* 

E szavakra nagy haragra lobbant Pilátus, s meg-
parancsolta, hogy halálra kell ítélni Issát, a két rablót 
pedig szabadon ereszteni. 

A birókat kényszerűé erőszakkal. Nem maradt nekik 
egyéb hátra, mint tiltakozásukat fejezni ki a jog- és tör-
vénytelen eljárás felett. Ezt meg is tették, kimenvén, a 
szent edényekben megmosták kezeiket, mondván: »Mi 
ártatlanok vagyunk az igaz vérétől*. 

A protestálás hiába volt, legalább Issára nézve. Pilátus 
csupán a rablók szabadon bocsátásától állott el. Ezeket 
is megfeszíték Issával együtt. Napszálltakor értek véget 
Issa szenvedései. Elveszté eszméletét, lelke elvált testétől, 
hogy az istenségben elenyészszen. 

így végződött az örök szellem viszfényének élete 
emberi alakban, ki megváltotta a bűnösöket s annyit 
szenvedett. 

Közben megborzadt Pilátus tettétől és a szentnek 
testét visszaadatta rokonainak, kik eltemették, közel a 
kivégeztetés színhelyéhez. A nép pedig odaözönlött imád-
kozni sírjához, mely körül sóhajjal és zokogással telt meg 
a levegő. 

Hogy e kesergést. megakadályozza, elvitette Pilátus a 
holttestét, s másutt temettette el, félvén egy esetleges nép-
lázadástól. 

A tömeg között, mely a következő napokon üresen 
találta a sírt, villámgyorsan terjedt el a hír, hogy a legfő 
biró küldé le angyalát porsátoráért annak, kiben az Isten-
ség egy része lakozék e földön. 

A kósza hír eljutott Pilátushoz is, ki halálbüntetés 

terhe alatt tiltá Issa nevének kimondását, vagy az érte 
való imádkozást. 

De a nép nem szűnt meg siratni és dicsőíteni tanító-
ját, miért is sokan vettettek fogságra és szenvedtek kínos 
halált. 

A szent Issa tanítványai pedig elhagyják Izrael or-
szágát, és elmentek szerte a pogányokhoz prédikálni. Kik-
nek is hirdetik a bűnbánatot, vétkeik elhagyását, intvén 
őket, hogy gondoljanak lelkük ídvességére és az örök 
boldogságra, mely reájuk várakozik, a test nélküli, fény-
nyel teljes országban, hol nyugalomban és tökéletes tiszta-
ságban lakik a nagy teremtő. 

S ime, a pogányok, azok királyai, harcosai meg-
hallgatták prédikálásukat, elhagyták esztelen régi hitüket, 
papjaikat, bálványaikat, hogy dicsőítsék a mindenség fő-
bölcseségű teremtőjét, ama királyok-királyát, kinek szive 
irgalmassággal van tele . . . 

Ennyi Notovits jegyzeteinek történelmi tartalma. A 
»figyelemre méltó kéziratot* azzal a biztosítással bocsátja 
nyilvánosság elé, hogy ez teljes és nagyon részletes leirása 
Jézus életének (151. 1.) és sokkal inkább egyezni látszik 
az igazsággal, mint az evangélisták tudósításai (145. 1.). 
Mert ezek későbbi időben állíttattak össze, mikor az ese-
mények rég megtörténtek, s ez hozzájárult a tények el-
ferdítéséhez és azok értelmének meghamisításához (145. 1.). 
S nagyon valószínű, hogy az evangélisták csak a legfőbb 
eseményekről emlékeznek Jézus életéből (151. 1.). Míg a 
buddhisták a maguk krónikáját közvetlen Jézus halála 
után legfeljebb 8—4 évre írták (145. 1.) s alkalmuk volt 
a legmegbízhatóbb adatokat beszerezni a dolgok felől, 
melyek őket érdekelték (151. 1.). Érdeklődésük pedig »élénk* 
lehetett. A mint ugyanis az Izraelben történtekről az első 
hírek érkeztek, megemlékeztek a krónikások, hogy ez az 
Issa kevéssel az előtt közöttük élt, náluk tanult s úgy tért 
meg hazájába. Kutattak tehát, a szemeikben oly nagyra 
nőtt férfiú születése, múltja és életkörülményei után. A 
kutatások eredménye minden kétségen felül áll, bizony-
kodik a kiadó. 

Tehát a >hézag« ki volna töltve. De ügy tetszik, 
mintha utána egy nagy-nagy szakadék ásítozna reánk, s 
e szakadékból kérdések szállanak fel, melyekre felelni kell. 
Szinte félek hogy az ördögöt Belzebub kergette el. 

De ne siessünk előre! 
(Folyt, köv.) Gergely Antal. 

B E L M I S S Z I Ó . 

A lelkész érintkezése híveivel lakásukon. 
Nagv Sándor lelkésztársam saját tapasztalatai sze-

rint elítéli, károsnak tartja, ha a lelkész felnőtt egyház-
tagjait házanként látogatja meg. Én is tettem e tekintetben 
próbát, legyen szabad nekem is e becses lap olvasóival 
tapasztalataimat megismertetni 

Míg nálunk apácák nem voltak, addig a község 
felekezeti lakói között semmi ellenszenvet, felekezeti har-
cot nem lehetett észrevenni. Eleinte az apácák úgy 
mutatták, hogy ők nem a lélekhalászatot tartják cél-
nak, hanem az óvodai és elemi iskolai leánynevelést. 
Később azután 4—5 év múlva a vegyes házasságban élő 
házastársakat látogatásukkal tisztelték meg, elkezdődött 
a halászat, majd tisztán ref. vallású szegény egyéneket 
választottak ki látogatásuk céljaiul. Itt azonban olyan for-
mán jártak a helyi káplán úrral együtt, mint Nagy Sándor 
lelkésztársam ágyán. 



Nem kerülte ki figyelmemet, hogy mily nagy hatással 
van saját felekezetük tagjaira az apácák és a helyi káplán 
úr látogatása híveik körében, kezdtem én is gondolkodni, 
hogy valamit kellene tenni nekem is. Az Egyh. ísk. Lap 
buzdító cikkeket közölt; a cura pastoralist, a hívekkel 
saját házaiknál való érintkezést ajánlotta, végül a legújabb 
törvények megérlelték bennem, hogy a szándékból tett 
legyen. 

De miként kezdjem én meg most a házanként való 
látogatást, holott 16 év óta nem gyakoroltam ? Lakodal-
makba, keresztelőkbe eleinte nemcsak híva, de erőltetve is 
voltam, alig vettem részt, most menjek házanként, híveim-
mel a társalgást mire irányítsam ? ezzel nem voltam tisz-
tában. Az ismétlő iskolás gyermekeket gyűjtöttem legalább 
össze vasárnap délután; konfirmáció alkalmával már min-
deniknek adtunk egy-egy bibliát, azt olvastuk. A télen 
Máté evangelista olvasását elvégeztük. A gyermekeknek 
tartott magyarázataimhoz nem készültem előre. Azok ol-
vasták a bibliát, én hol egyes szavak, hol mondatok, hol 
pedig részleteket magyaráztam nekik. Igen örvendettem, 
hogy e fogékony gyermeki kebel mily áhítattal csüng 
beszédemen. Felkértem őket, hogy naponként egy-két ver-
set olvassanak a bibliából, minden összejövetel alkalmával 
megkérdeztem egyenként tőlük, olvastak-e otthon a hét 
minden napjain a bibliából? a gyermekek őszinte feleletet 
adtak mindig. Egyik megmondta, hogy kedden és szerdán 
megfeledkezett az olvasásról, szeretettel buzdítottam, a 
másik mindennap olvasott 2—3 verset, a harmadik napon-
ként részeket olvasott fel szülei és testvérei előtt, a mit 
később látogatásom alkalmával a szülék is bizonyítottak. 

A vasárnap délutáni megjelenést megköveteltem tőlük, 
de a vasárnap délutáni istentiszteleten való részvétre nem 
köteleztem őket. Korcsmába és templomba sem kényszerí-
tenek, mondám nekik, de azt tapasztaljuk, hogy a ki a 
templomba jár gyermek és felnőtt korában, az a korcsmát 
kerüli. Majd Ígértem nekik, hogy meg fogom őket látogatni 
otthonukba is, a szüléktől fogom megtudni, hogy igaz-e, 
hogy naponként kezükbe veszik a bibliát. 

Ezek szerint előre bejelentettem látogatásomat a 
szüléknél, kik úgy látszik kétkedve fogadták, hogy gyer-
mekeiket megfogom látogatni. 28 ismétlő iskolás gyermek 
szüleit látogattam meg. A szülékkel gyermekeik vallásos 
nevelésével beszélgettem, ajánlottam nekik, hogy buzdítsák 
gyermekeiket a biblia olvasására, figyelmeztessék lefekvés 
előtt, hogy ma még nem olvastál kedves fiam, leányom; 
csak egy évig kell a gyermekeket erre buzdítani, később 
annyira megszokja, mint a mosódást, el sem tud lenni a 
nélkül, hogy naponként kezébe ne vegye a bibliát. Külö-
nösen nyáron a dologidőbe figyelmeztessék gyermekeiket, 
hogy vigyék ki a földre magukkal a bibliát, s ott olvas-
sanak naponként egy-két verset. 

A koszorú füzeteit ajánlottam olvasásul, a miért a 
szülők azt a néhány fillért nem is sajnálták. Jókai nem-
zeti kiadását megszereztük, ingyen olvashatta mindenki, 
ajánlottam ezt is a szülőknek, nemcsak a Dekameront s 
apróbb elbeszéléseket, de a Magyar Nábobot, Kárpáty 
Zoltánt szegény gazdák is élvezettel olvasgatták, egymás-
között dicsérték és egymásnak elbeszélték az olvasottakat. 

A legszívesebb fogadtatásra találtam, mint várva-
várt kedves vendéget fogadtak mindenütt. A tavasz kezdetén 
a konfirmáltak egyesületét alakítottam meg az ismétlő 
iskolás gyermekekből, s azokból, a kik már a legközelebbi 
két év alatt töltötték be életkoruk 15-ik évét. Személyesen 
felkerestem 15 családot, a hol tudtam, hogy a gyermekek 
itthon vannak. Kértem a szüléket és az ifjakat, hogy legye-
nek tagjai a konfirmáltak egyesületének. Itt is kiváló 
szívességben részesültem. Társalgásom a biblia körül forgott. 

Néhány családnál — most tudtam meg — szokás-
ban van adventben az ősöktől ferimaradt az a szép 
szokás, hogy este énekelnek és bibliát olvasnak. Buzdí-
tottam őket erre, s megígértem, hogy az adventben én is 
részt fogok venni házi áhitatosságukban. 

Meglátogattam néhány olyan családot is, kiknek 
leányaik Budapesten vannak szolgálatban, ezeknek figyel-
mét felhívtam, hogy Budapesten is van ám vallásos estély, 
mint Pátkán és Felcsuthon. Maguk kértek fel, hogy a télen 
tartsak én is olyat. 

Összevonva 45—50 családnál tett látogatásom ered-
ményét, hol mindenütt kitüntető szívességgel fogadtak, én 
úgy hiszem, hogy az egyháztagok buzgóságát nálunk emelni 
fogja a lelkész látogatása. 

Én nem azt kerestem, mint Nagy Sándor, hogy hol 
van baj, hanem mentem az ifjakhoz, a gyermekek által 
akarok hatni a szülékre. Hol volnánk csak ma is, ha 
ezelőtt 16—17 évvel kezdtem volna meg híveim látoga-
tását, a mit a jövő télen folytatni és fejleszteni fogok. 

Mészöly Győző, 
ev. ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
A bonyhádi (előbb szentlőrinei) evang. 
algimnázium negyedszázados ünnepe. 

Tolna vármegye igen sokat szenvedett a török járom 
alatt; a magyar faj egészen megfogyott s a néptelen pusz-
taságot Németországból népesítették be a birtokosok, köz-
tök a híres Mercy gróf tábornok, Apponyi Antal gróf s 
ezeknek kedves embere Szenecei Bárány György, sárszent-
lőrinci ev. lelkész. Mercy tábornok Tolna vármegye benépe-
sítéseért — a mint ezt Horváth Mihály Magyarország 
történelmének 5. köt. 32. lapján írja — az ország hálájára 
tette magát érdemessé. Méltó e hálára Szeneczei Bárány 
György is, az egyszerű evang. pap, mert Mercy az ő 
telepít vényeinek felállításában Bárány tanácsával élt. Mercy 
a Bánát benépesítése végett a németországi tartományok-
ból lejövő népséget Tolnán megállította, őket — mint Balassa 
szentlőrinci lelkész mondja — mustra alá vette s az evan-
gélikusokat a maga részére visszatartotta s azokkal ura-
dalmát benépesítette, Bárány pedig a sok német evang. 
egyházközséget szervezte. Mercyt Károly király ad audi-
endum verbum regium Bécsbe idézte s mind azért, hogy 
a Bánát benépesítésére szánt németséget a rendelt helyre 
mind el nem eresztette, mind pedig főkép azért, hogy a 
»rút eretnekeketa kiket az ördög úgyis elvisz, különösen 
kiválasztotta és ezáltal hozzájuk vonzó hajlandóságát ki-
nyilatkoztatta, keményen megdorgáltatott. Mercy magát 
ekkép mentette: »Tolna vármegye szintén Magyarországhoz 
tartozik, következőkép Felségedé s ép oly puszta, mint a 
Bánát s így benépesítése szükséges. A mi azt illeti, hogy 
a protestánsokat válogattam ki ide, ez azért történt, mert 
a protestáns nép értelmesebb és szorgalmasabb, mint a 
kath. parasztság, mely a sok ünnepek miatt az év egy-
harmadát elhenyéli Egyébiránt, ha a protestánsokat az 
ördög csakugyan elviszi, ez az uralkodónak, miután ezt 
meg nem akadályozhatja, mindegy lehet, akár Tolnában, 
akár a Bánátban történjék is meg*. Ezen szabad kifeje-
zéseit a grófnak az udvar, minthogy ily jó vezérre nagy 
szüksége volt, elnézte; de szintúgy elnézte a szegény protes-
tánsok üldöztetését is. 

1715-ben csak hét evang. egyházközség volt Tolna 
vármegyében: Szent-Lőrinc és Szokoly magyar-, Varsád, 



Mányok, Tormás, Gyönk és Györköny német-nyelvű. Nem-
sokára megalakult a tolna-baranva-somogvi evang. egy-, 
házmegyének többi, ma már 35 egyházközsége is, melyek 
nagyrészt német nyelvűek. E hazafias egyházmegye mind-
járt kezdetben a magyar nemzeti szellem ápolására gon-
dolt, első feladatának ismerte, hogy az iskolákat a magyar 
nyelvben jártas tanítókkal lássa el, kik a németségbe a 
magyar haza szeretetét csepegtessék. Ezen iskolát — így 
ír Szentlőrincnek egykori híres lelkésze, Balassa János — 
a végből állítá fel az esperesség és Szentlőrinc, hogy abban 
iskolatanítókat képezzen. Lágler György kis-tormási ev. 
lelkész tette ez érdemben az indítványt még 1798-ban. 
1803-ban a Szentlőrincen tartott esperességi gyűlésen 
határozták el, hogy Nóvák mekényesi- és Lágler kis-tor-
mási lelkész pénzt szedjenek össze. Nóvák gyűjtött 802 írt, 
12 krt, Lágler 606 frt 31 krt. Ezen összeg Nagy István 
szentlőrinci ev. lelkész-püspöknek elküldetvén, az algim-
názium alapjára szenteltetett. Az épület 1806-ban Szent-
Lőrincen, nagyobb részint ezen egyházközségnek költségé-
vel Nagy István kormányzása után felállíttatott. Legelső 
professzornak az 1807. esztendőben Barla Mihály hivatott 
meg. Utána jött Unger, Druglányi, Haag és Lehr András 
(Lehr Andrásnak Szentlőrincen született fia volt a korán 
elhunyt tehetséges költő és pozsonyi tanár Lőrinci (Lehr) 
Zsigmond és Albert, akad. 1. tag és bpesti tanár). Lehr 
András tanította itt Szentlőrincen Petőfit, ki ez iskolának 
két éven át, 1831—2. és 1832—3-ban volt tanítványa és 
a később európai hírűvé lett orvost, Dr. Balassa Jánost, 
Balassa János szentlőrinci lelkésznek fiát és a szintén 
szentlőrinci születésű Zsivora Györgyöt, a nagy ember-
barátot, ez iskolának is utóbb egyik hathatós pártfogóját. 
Lehr András után, ki később Sopronba hivatott tanárnak, 
tanítottak még ez iskolában Ritter K., Láng Frigyes, Lehr 
Albert. Jánkó D., Famer J., Vieszner Boldizsár. A jelenlegi 
tanárok: Gyalog István igazgató, Marhauser Imre (több éven 
át volt igazgató), Kirchner Károly, Forberger László, Beke 
Andor, Faik Henrik. 

Az iskola Szentlőrincről 1770-ben Bonyhádra helyez-
tetett át. Itt izmosodott meg az intézet s a németség közt 
itt terjeszti nemcsak a tudományt, hanem a magyar 
nyelvet és szellemet is. Míg Szentlőrincen a tanulók száma 
évenként alig haladta meg a 30-at, Bonyhádon ma már 
200-on felül van a tanulók száma. Méltó a feljegyzésre, 
hogy ez iskolát, mint a tolna-, baranya-, somogymegyei 
ev. egyházmegye iskoláját az esperességbeli egyes egyház-
községek, lelkészek és tanítók évenkénti önmegadóztatás 
által tartják fenn, a már hatalmasra nőtt tőkén kívül. E 
tőke ma már 40,000 frton felül van, az állam ád éven-
ként egyelőre kétezer frtot, Tolna vármegye ad a jövő 
évben millenniumi adományul ötvenezer frtot. A tápintézet 
tőkéje 16,000 fr t ; a tanári nyugdíjalapé 10,700 fr t ; ezen-
kívül van többféle (Fördős-, Balogh s Petőfi) stipendium; 
a tornacsarnok 8000 frtba került. A gyönyörű iskola-
épület mellett (melyben a tantermeken, szertárakon, rajz-
termen, tápintézeti helyiségen, tornacsarnokon stb. kívül 
három tanár számára van négy-négy szobából álló szép 
lakás) terül el az árnyas nagy kert. 

Nagy érdeme van ez iskola körül Marhauser és 
Gyalog tanárnak. Marhauser virágoztatta fel az intézetet 
s Gyalog gyümölcsözteti azt. Marhauser vetette a széles 
erős alapot; gyalog tetőzi be az épületet s ketten teszik 
fel reá a koronát. Sokan mondjuk: mindkettőnek »Fény 
nevére, áldás életére !« A többi tanár is hivatása magas-
latán áll s dicséretes buzgósággal s szakavatottsággal tölti 
be a fontos működési tért. Forberger a tornát és rajzot 
kitűnően tanítja, saját uszodájában is edzi a tanulókat. 
Bonyhádnak szép vidéke, egészséges jó levegője van, a né-

met fiú itt megtanulja a magyar, a magyar pedig a né-
met szót. 

Az ünnepély fényesen sikerült június 24. és 25-én. 
A közelről és távolról összesereglett ünneplők közt ott 
voltak: Perczel Dezső belügyminiszter, Zsilinszky Mihály 
kultuszminiszteri államtitkár a kormány képviseletében, 
Perczel Gyula, Nádosy Kálmán kir. tan., esp. felügyelő, 
Bauer Adolf főesperes, Támer, Sántha. Gráf, Guggenberger, 
Wiesner, Tomka stb. lelkészek, Dőry Pál, Madarász Elemér. 
Tóth Ödön, Fördős Vilmos, Kurcz Vilmos, dr. Lang Frigyes, 
dr. Moldoványi István, Thiringer stb. urak s a volt tanít-
ványok közül számosan. 

Jűnius 24-én a rajzkiállítás megszemlélése után a 
disztornázás következett, melyet Forberger tanár kiváló 
szakavatottsággal vezetett. Utána a zene és szavalati elő-
adás keltett élénk tetszést a szép számmal megjelent 
hölgyközönség körében is. 

Másnap folyt le a főünnep az istentisztelettel, melyen 
az imát Marhauser tanár, az egyházi beszédet Támer al-
esperes tartotta, a vegyes kar megható éneke mellett. Ezt 
követte a lefolyt 25 év történetének ismertetése, Beke 
Andor tanártól előadva. Sántha Károly ódáját szavalta 
Faith tanár. Ezt az igazgató záróbeszéde, az ösztöndíjak 
kiosztása és a himnusz eléneklése zárta be. 

Az ünnepség bevégezte után az előkelő nagy közön-
ség jelenlétében Zsilinszky államtitkár tartott meghatóan 
magvas beszédet, kiemelve, hogy a lefolyt szép ünnep 
nem csupán Bonyhád nagyságának, nem csupán ezen 
intézetfentartó egyház erejének örömünnepe, hanem öröm-
ünnepe minden magyar embernek, a magyar kultura 
minden lelkes hívének. S az iskolát biztosította a magas 
kormány jóakarata, támogatása felől, s annak, mint a mely 
nemzeti missziót teljesít, fényes jövőt jósolt. Riadó éljenzés 
és taps kisérte e beszédet. 

Az ünnepélyt 150 terítékű bankét követte. Az első 
felszólaló Perczel miniszter volt, ki a legalkotmányosabb ural-
kodóra emelte poharát. Gyalog igazgató a kormány jelenlevő 
képviselőire, Zsilinszky a lelkes társaskörre. Bonyhád nagy-
községe és környékének intelligenciájára, Nádosy a megye 
közönségére, Dőry a lelkészekre és tanítókra, Bauer Perczel 
miniszterre, Sántha versben ugyanarra. Moldoványi a 
tanári karra, Marhauser Bonyhád közönségére, dr. Rosen-
thal rabbi az intézetre, Perczel miniszter az intézet bölcső-
jének. Szentlőrinc egyházközségnek lelkészére s a másik 
vetélytárs Szegszárd képviselőire, Sántha humoros versben 
Marhauserre, Moldoványi dr. Lángra, mint az iskola fel-
ügyelőjére, Zsilinszky Perczelre és családjára stb. emeltek 
poharat. 

Sántha Károly. 

NEKROLOG. 

Koenig Rudolf lelkész. 
1816—1894. 

Koenig Rudolf 1816. született Danzig városában, hol 
első iskolai neveltetésben részesült. Theologiai tanulmá-
nyait a berlini és bonni egyetemen végezte el. Hengstenberg 
és Nitsch voltak tanárai. Bonni tartózkodása alatt lett hite 
élő hitté. 

Miután egy ideig Recke Vollmerstein gróf házánál 



nevelősködött, elvállalta a konstantinápolyi porosz konzulá-
tusnál üresedésben lévő segédlelkészi állást és tartalomdús. 
hitébresztő beszédeivel nagy vonzerőt gyakorolt az ottani 
németajkú lakosságra. 

Az akkor tájt Konstantinápolyban működő amerikai 
és skót misszionáriusok, kikkel hamar benső barátságot 
kötött, buzdították, lépjen be ő is a misszió szolgálatába 
és fogadja el a skót szabad egyház részéről tett ajánlatot. 
El is ment azért 1847-ben Edinburghba és felszenteltette 
magát a szabad egyház lelkészeként. 

Ugyanabban az évben tartá meg esküvőjét Gum-
precht M. J.-vel Glasgowból, a ki nemcsak hű felesége 
volt élete végéig, de egyszersmind ugyanolyan szellemtől 
áthatott segítőtárs munkásságának különböző mezein. 

Konstantinápolyban 1863-ig tartózkodott. Ottléte első 
éveiben az ó-testamentomnak héber német nyelvre való 
lefordításával volt elfoglalva, a miben ügyes munkatársa 
akadt, a még most is Konstantinápolyban működő ha-
zánkfiában, Tomory misszionáriusban. E bibliafordítás első 
kiadása az akkoriban még török felihatóság alatt álló 
dunamenti fejedelemségekben gyorsan elkelt. 

1836-ban a zsidó misszió budapesti állomásával bíz-
ták meg Koenig lelkészt. S miután az itt fennálló misszió-
iskolának hitbuzgó és tetterős igazgatója, Van Andel 
Adorján, 3 évvel az előtt kis német ajkú gyülekezetet 
szervezett: Koenig lelkész. Török Pál volt püspök úr jóvá-
hagyásával, magára vette egyúttal e gyülekezetnek, mint 
német ref. leányegyháznak lelkipásztori gondozását is. S 
hogy ez az eleinte csak kevés tagot számláló és sok 
küzdelmen átment egyház, most a mennyire felvirágzott, 
az legfőképen Koenig lelkész ritka lelkipásztori tehetségé-
nek és tapintatának köszönhető. 

Meggyőző hangon tartott egyházi beszédei, mély írás-
tanulmanyoknak voltak eredményei s maradandó benyo-
mást tettek a hallgatókra. Egykori konfirmándusai még 
ma is szeretettel és hálás tisztelettel emlékeznek meg róla. 
És ki írhatná le atyai szeretetét a diakónusokkal szem-
ben, a kik minden ügyeikben bizalomteljesen fordultak 
hozzá, mert benne mindig jó tanácsadót, vigasztalót ta-
láltak. 

Mind, a ki csak közelebbről érintkezett vele, érezte 
átszellemült, csendes, szeretetet sugárzó személyének befo-
lyását. Koenig lelkész idejében sokan jutottak el a halál-
tól az életre és sokan lettek buzgó tagjai annak a kis 
egyháznak, a mely így külsőleg is megerősödve, most már 
többféle szeretetmunkát indíthatott meg, a mennyiben vasár-
napi iskolát, nöegyletet, Gusztáv Adolf-egyesületet szer-
vezett és diakonissza beteg-ápoló intézetet állított fel. 

Hogy a Jézusban megjelent isteni szeretet hirdeté-
sének mi hatása volt a békességet kereső lelkekre, mutatja 
a következő is. Egy eredetileg róm. kath. vallású, de később 
nagyon tevékeny református egyháztag feljegyzéseiben eze-
ket olvassuk: Mennyire nyilvánvaló rajtam az Úr kegyelme! 
Ö nemcsak, hogy kijelentette magát nekem, hanem meg-
ízleltette már velem a hozzátartozás boldogságát. És még 
több világosságot is akar adni, a mikor legméltóbb szolgái 
egyikétől, igazi apostoltól hirdetteti előttem szt. igéjét. A 
nála nyert két órai tanítás után láttam már mily gyönyörű-
ség, tisztán, világosan érteni az evangéliumot. Ügy tűnik 
nekem, mintha egy remek festményre borított vastag szö-
vetet lebbentene fel valaki előttem, hogy csak sejtesse 
velem a látvány fenségességét. »Óh mily pillantást vethet-
tem én Jézus sajátszerű életére! Csodálatos! Hát vak vol-
tam az előtt ?« 

Ugyanezt érezte sok más, részint még életben lévő, 
részint már elhalt gyülekezeti tag is. 

Ezek a szellemi fiai és leányai mindig különös tárgyai 
voltak lelkipásztori gondozásának és imáinak. 

Lelkészi állását Koenig Rudolf úgy össze tudta egyez-
tetni tulajdonképeni feladatával, a zsidó misszióval, mint 
a hogy az másnak alig sikerülne. 

Nagy emberismeretének köszönhető, ha mint zsidó 
misszionárius, sokakkal érintkezve, képes volt mindig meg-
ítélni, mi igaz és mi nem. Eléggé mutatja ezt az általa 
megkeresztelt zsidók tetemes száma, kiknek hitélete kevés 
kivétellel jó gyümölcsöt termett. A megkereszteltek egyike 
maga is misszionárius, nagy tehetségű hirdetője lett az 
Isten igéjének. 

Koenig lelkésznek az emberekre gyakorolt befolyá-
sának tulajdonképeni oka a Jézussal való életközösségben 
és abban keresendő, hogy saját akaratát mindig az Úr 
akaratának rendelte alá. Nem hamarkodott el semmit sem, 
de nem is késlekedett. Ha egyszer meggyőződött valami-
ről, hogy ez az Úr akarata, nem rettent vissza s ha még 
oly bajos volt is a dolog keresztülvitele, ő bátran hozzá-
látott a munkához, tudván, hogy a ki hisz, az mindent 
megtehet és így szólt önönmagához: 

Legyen bár nehéz, 
Legyen bár veszélyes, 
Istenednek minden lehetséges! 

Az Isten országában való bármilyen munkának ez 
az első és főfeltétele először a Bethesda diakonissza intézet 
megalapításának és megnagyobbításánál érvényesült csodá-
latos módon. És evangeliumi egyházaink előtt ez az intézet 
bizonyságot tett a hegyeket is helyükből kimozdító hitről. 

Az ő nevéhez fűződik továbbá az utóbbi években 
mindjobban terjedő vasárnapi iskolai intézmény is, mert 
ő kezdeményezte saját gyülekezetében Budapesten és Új-
pesten és ő segített máshol is annak behozatalánál. Pld. 
Kőbányán, Pozsonyban, Eszéken, Tápió-Szt.-Mártonban és 
több egyéb helyen. A vasárnapi iskolát berendezett egy-
házak részére adományokat is eszközölt ki karácsonyi ünne-
pélyek tartására és azután kiadott a magyar vasárnapi is-
kolák használatára egy kis énekes könyvet is »Gyermek-
lant® címen. 

A vallásos iratok és bibliák terjesztésében is nagy 
érdemei vannak. Az előbbivel a londoni vallásos iratokat 
terjesztő társulat, az utóbbival a skót bibliatársaság bízta 
meg Koenig lelkészt. 

A német alattvalók testi és lelki üdve hűséges gon-
dozásáért, elismerés jeléül két érdemrendet adományozott 
neki a német császár. 

Mind a mellett nem kell hinnünk, hogy gondoskodás 
tárgyát csak a németek képezték. Nem! Szive a Jézus sze-
retetétől eltelve mindenkiért vert. És a hol csak lehetett, 
bárkivel is jót tett. Erre vallanak az ország különböző 
részéből, lelkészsége 25 éves jubileumára érkezett üdvözlő 
iratok. 

Egy egyházi irodalom terén működő lelkész leve-
lében ez olvasható: Istennek legyen dicsőség az ön 
25 éves áldásdús munkálkodásáért, különösen a Magyar-
országon kifejtett missziói tevékenységéért, mely által nem 
egy lelket nyert meg a Krisztusnak. Magyarországnak és 
főleg a mi szegény prot. egyházainknak ily nemes, isten-
félő, buzgó lelkipásztorokra van szüksége. 

Egy theol. tanár így ír: Mint egyik munkatársa a 
vallásos irodalom terjesztése terén én is üdvözlöm önt. A 
vallásos iratok több százezerre menő, elterjesztett példá-
nyával ön is hozzájárult a vallásosság és erkölcsiség eme-
lésére hazánkban, a mi egyházunk története lapjain mara-
dandó emléket biztosít nevének. 



Egy magas állami hivatalnok így nyilatkozik levelé-
ben : Mint hazafi és mint tagja a magyar ref. egyháznak 
én is köszönettel tartozom Tisztelendő úrnak, hogy idegen 
létére s a nagy nehézségek dacára sem kiméit munkát, 
fáradságot ha népünk vallásosságának emelésére tehetett 
valamit. Ön évtizedek óta már oly hűséggel s önfeláldo-
zással munkálkodik a vallásos iratok terjesztésében, mint 
csak kevesen még legjobb hazánkfiai közül is. 

1870-ben az »Egyesült-Államokba* utazott Koenig 
lelkész, hogy gyűjtés útján megszerezze gyülekezetének az 
épülőfélben lévő templom építési költségeit. A jó ered-
ménvnyel megkezdett gyűjtést azonban kénytelen volt 
nemsokára félbeszakítani, mert Skóciában sürgősen kíván-
ták megjelenését. 

Miután a gyülekezet belátta, hogy Koenig lelkésznek 
segítségre van szüksége és egy pár esztendeig segédlelkészt 
is alkalmazott, iónak látta a missziótársulat választmánya 
1878-ban Moody András misszionáriust Prágából Buda-
pestre áthelyezni, hogy itt a misszióiskola vezetésén kívül 
a német ref. leányegyház lelkipásztori gondozásában is 
közreműködjék. Koenig R. munkaköre idővel oly nagygyá 
lett, hogy mégis kénytelen volt maga mellé venni egy német 
segédlelkészt. 

A hosszú éveken át kifejtett fárasztó munka és való-
színűleg kettős állásának (misszionárius s a német gyülekezet 
lelkésze) felizgató volta következtében a 80-as évek vé-
gén ideges fejfájásba esett. Segédlelkésze, Gladischefsky 
Károly mégis annyira értette ügyei továbbvezetését, hogy 
mikor 1888. ápril 1-én leköszönt állásáról, utódául mind-
járt őt választhatta meg a gyülekezet. 

Úgyde nagy szomorúságára szolgált Koenig lelkész-
nek, hogy a misszió és a német ref. leányegyház közt 
fennálló jó viszony felbomlott, minthogy a misszió, mint 
lehetetlenséget visszautasította az együttmunkálkodást oly 
lelkészszel, kit a gyülekezet fizet és nem áll a skót egy-
ház szolgálatában. 

Koenig R. idővel mind betegebb és betegebb lőn. 
Gráfenbergi tartózkodása alig csillapította szenvedéseit. 
Mind a mellett nagy érdeklődéssel viseltetett később is a 
gyülekezete iránt s habár lakása nagyon távol esett a 
templomtól, mégis bejárt vasárnaponként az isteni tiszteletre. 
Örömmel látta az egyház külső fellendülését is, a független 
presbyterium és ifjú utóda alatt, kinek sikerült a gyüle-
kezeti tagokat oly áldozatkészségre bírni, hogy nemsokára 
paplakot és a diakonisszák részére külön házat építhettek. 

A következő tél folyamán még jobban elgyengült és 
most az az óhaj támadt benne, hogy élete végső napjait 
rokonai körében tölthesse el. 

Budapestről történt elutazása után még egyszer a 
gráfenbergi fürdőbe ment, hogy onnan megerősödve köl-
tözködhessék új otthonába, Potsdamba. De másként kellett 
lennie! Gráfenbergben egyszer elesik séta közben és láb-
szártörést szenved. Még 3 évig élt az öreg úr, bár nem 
kelt fel többet kórágyáról. 

Mint egész életén keresztül, úgy ez idő alatt is 
bízott és tántoríthatatlanul hitt az Úrban. 

És élte utolsó perceiben így sóhajtott még fel: Uram. 
törd össze a sátán hatalmát! S míg a körülötte állók 
elénekeltek neki egy szép egyházi éneket, csendesen el-
szenderült. 

Áldott legyen emlékezete! 

I R O D A L O M . 
** A II. országos és egyetemes tanügyi kon-

gresszus értesítőjéből immár két szám jelent meg dr. Szi-
getvári Iván szerkesztésében. Tartalmazza a kongresszus 
szervezetét, az előkészítő-bizottság jegyzőkönyveit, a titkári 
jelentést, a rendező-bizottságnak, s a szervező gyűlés tag-
jainak névsorát. 

** A >Magyar Paedagogia* június-júliusi kettős 
száma a következő tartalommal jelent meg: A házi neve-
lésről, Waldapfel János; Szent Vazul paedagogiájából, 
Gyürky Ödön; A polgári iskolák reformja, Nagy István; 
Kereskedelmi iskolák szervezeti javaslata, Szánthó Sámuel; 
A görög kérdés, Cserép József; Az elemi iskolák oktatási 
methodikájához, Weber István; A tanítóhiány és tanító-
képzésünk. Mohar József; A reáliskolai tanterv revíziójá-
ról, Körösi Henrik; A középiskolai tantervek revíziója, 
Janus; Két enquéte, Janus. Továbbá: Irodalom, Vegye-
sek, stb. 

** Athenaeumi történet. Az Athenaeum r. társu-
lat kiadásában megjelenő, »A magyar nemzet története* 
című tíz kötetes nagy munkának (millenniumi kiadás) 
28., 29. és 30. füzete most került könyvpiacra. Ezekben 
a füzetekben befejezést nyer a második kötet második 
könyve, mely Kálmán király és Álmos herceg, valamint 
a keresztes hadjáratok, Horvátország és Dalmácia meg-
hódítása, az orosz hadjárat, a világi törvényhozás, az egy-
házi törvényhozás, végül Kálmán király családi viszonyai 
és Álmossal való küzdelmeinek történetét foglalja magában. 
Nyomban megkezdődik a harmadik könyv, melynek fo-
cimé : A görög befolyás kora. A szerző, dr. Marczali 
Henrik erre a korszakra vonatkozólag is számos történeti 
adatot hoz fel, a melyek eddig ismeretlenek voltak. A 
füzetek gazdagok műmellékletekben és szövegképekben. A 
28. füzethez mümellékletül van csatolva Székely Bertalan 
nagyszabású képének : »I. Endre király koronázásának« 
pompás fénynvomata. Ezen kívül Kimnach László rajzában 
be van mutatva a történelmi nevezetességű »Kőrösszeg« 
látképe. A 29-ik füzet fényes kivitetü műmelléklete II. 
Endre arany-bullája lecsüngő arany pecsétjének hason-
mását tünteti fel. Ennek a füzetnek másik műmelléklete 
uralkodóházunk első ősének, Habsburg Rudolfnak saját 
korbeli arcképe, mely az ambrasi képgyűjtemény erede-
tije után készült, nagy hűséggel előállítva. A 30 füzet mellék-
letei is fényeseknek mondhatók. Egyes füzet ára 30 krk 
Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 
7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton kapnak egy 
füzetet. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
megjelent a 34-ik füzet. Hat tanulmány van benne: Vadnai 
Károlvé »A forradalom költészetéről* (befejezve), Szilágyi 
Sándoré >A forradalom után« és Zichy Antalé »Deák 
Ferenc mint író« cím alatt. Mind a három dolgozat egy-
egy érdekes memoire-részlet a szerzőknek saját közvetlen 
tapasztalataikból merítve, rendkívül érdekes és sok isme-
retlen részlettel, s azzal a közvetlenséggel írva, mely a 
saját emlékek előadását e kitűnő tollú íróknál kétszeresen 
vonzóvá teszi. A szöveget számos illusztráció kiséri: Petőfi 
szobra, Bem arcképe (Petőfitől), a budai honvédszobor, 
az Új-épület régi képe, Nagy Ignác arcképe, két szép 
forradalmi vonatkozású allegorikus kép, Deák szülőháza, 
három arcképe, Puszta-Szent-László, Deák kézirata, mauzo-



leuma, ércszobra és nemesi címere; külön mellékletül pedig 
Petőfi a múzeum előtt, a »János vitéz« első illustrációi 
és Arany verses levele Petőfihez. A két év óta folyó díszes 
vállalatból még két füzet fog megjelenni, aztán két kötet-
ben együtt is kapható lesz. 

E G Y H Á Z . 

A kőbányai ref. leányegyház végre alkalmas 
helyet találván temploma felépítésére, hívei közt gyűjtést 
indított, mely igen szép eredményt mutat fel már indu-
lásában is. F. hó 16-án, a délutáni isteni tiszteleten maga 
Szász Károly püspök úr hívta fel lelkes szavakban a 
híveket az adakozásra, a mit ő maga mindjárt 50 frttal 
nyitott meg. Bár nem nagy számú közönség volt jelen az 
ideiglenes imateremben, a megkezdett adakozás még is 
igen szép eredménynyel záródott. A jelenvoltak ott mind-
járt a helyszínén aláírtak 4200 forintot, köztük Balogh 
Albin egymaga 1000 frtot. A kőbányai egyházi helyi bi-
zottság tagjai most személyesen keresik fel a híveket s a 
gyűjtés eredménye igen szép biztatást nyújt arra, hogy a 
kőbányaiak is nemsokára saját templomjukban dicsérhetik 
az Istent. 

Egyházi értekezletek. A hegyalja-harangodi lelkészi 
kör f. hó 17-én Szerencsen tartotta meg értekezletét Tóth 
Lajos sajóhidvégi lelkész elnöklete alatt. Megvitatták első 
sorban Hézser Emil tállyai lelkésznek a mult évi értekez-
leten felolvasott »A pap az egyházban* c. értekezését; 
majd a lelkészi gyámintézetnek a konvent által kidolgozott, 
tervezete tétetett eszmecsere tárgyává. Majd felmerült az 
a kérdés, hogy az új vallásügyi törvények által teremtendő 
új viszonyok közt miként járjanak el a lelkészek hatás-
és hivatali körükben ? a mi felett élénk eszmecsere fejlő-
dött ki. Ezeken kívül megvitattak még egyes, a gyakorlati 
lelkészek körébe vágó kérdéseket A szamosvidéki lelkészi 
kör értekezletét f. hó 4-én tartotta meg az óvári fürdő-
ben, a mely után szavalat és hangverseny következett. 

Ajándékozás. A kükemezői ev. egyház (Sáros m.) 
nemrégiben szép meglepetésben részesült. A hitbuzgóságá-
ról ismeretes Duka Tivadar Londonban élő hazánkfia 
ugyanis egy tekintélyes névértéknek megfelelő szántóföldet 
és erdőterületet ajándékozott a nevezett egyháznak. Az 
okirat szövege érdemes, hogy itt is közöltessék: > 1. Én 
Duka Tivadar a dukafalvi 4-ik és 5-ik számú cikkben 
fölvett és tulajdoni joggal nevemre bejegyzett nemzeti 
ingatlanságomat, úgy a mint most áll, semmit abból el 
vagy ki nem véve, tehermentesen örök időre, mai napon 
ajándék jogcímén, teljes tulajdoni, birtoklási és haszon-
vételi joggal a kükemezői ág. ev. hitv. egyházra ruházom 
át és beleegyezésemet adom, miszerint annak javára a 
tulajdoni jog a nevezett ingatlanságra minden további 
megkérdeztetésem nélkül nyilvánkönyvileg bekebeleztessék 
az alábbi kikötés alatt. 2. A mennyiben ezen ajándékom 
intenciója édes hazám s illetve azon egyházam, mely-
nek kebelén egykoron bölcsőm ringott, nevelési ügyén 
legalább ezen kis anyagi támogatásom által lendíteni és 
azt előmozdítani, ezen oknál fogva kikötöm, hogy ezen 
ingatlanság jövedelme mindenkoron a magyar és protestáns 
szellemű nevelés céljaira fordíttassék, hogy ezen ajándé-
kozott ingatlanság örök időkre »Duka Tivadar alapítványa* 

czímén kezeltessék, hogy azt se eladni, se más módon 
elidegeníteni ne lehessen és hogy ezen korlátozása telek-
könyvileg biztosíttasssék*. Egyidejűleg hasonló ajándékot 
tettek s ez által nevöket a kükemezői egyház jótevői sorá-
ban megörökítették a társadalomban szép állást elfoglalt 
vérrokonai is: Duka Róbert, a ki jelenleg az eperjesi ev. 
egyház felügyelője, nyug. cs. és kir. huszárezredes s test-
vérei Duka Nándor és Kálmán, szintén a dukafalvi határ-
ban fekvő s a fentivel szomszédságos erdőbirtoknak a 
nevezett egyház tulajdonába bocsátásával. Mindkét birtok-
részletnek mult 1894. évi október l-jével a kükemezői 
ev. egyház már haszonélvezetébe lépett. Értékük megüti 
a2000 o. é. frtot. Ehhez nem szükséges kommentár; a nemes 
tettek legszebben beszélnek önmaguk. Csak azt kívánjuk, 
hogy a nemes Duka-család még floreat, crescat igen sokáig. 

I S K O L A . 

Nagyszerű alapítvány. Ritka szép alapítványnyal 
gazdagította a debreceni ev. ref. kollégiumot egy ottani, 
jótékonyságáról ismert úrnő. Összes vagyonát, mintegy 
30,000 forint értékben hagyta végrendeletig, a Balogh 
Ferenc hittanár által feltett propositiók szerint, a debreceni 
theologus ifjak segélyezésére. A bőkezű hagyománynak a 
nagylelkű alapító halála után lép a kollégium birtokába. 
Sok szükséget fog megszüntetni, sok szép tehetséget anya-
szentegyházunk javára kifejlésre juttatni. Áldja meg az 
Isten a még most ismeretlen kegyes adakozót! 

A magyar tanítók orsz. bizottsága nyári nagy-
gyűlését az idén Aradon fogja megtartani július 10—15-ke 
közt. Az elnökség gondoskodni fog kedvezményes vasúti 
jegyekről, azért a kik a gyűlésen részt óhajtanak venni, a 
név, állás, lakóhely és az útvonal pontos megjelölésével 
Somlyay József biz. elnöknél (Budapest, I. ker., Városmajor u. 
31. sz.) jelentkezzenek. 

Tanárok tanulmányútja. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ez idén Egyptomba rendez tanulmányutat 
a tanárok részére. A tanulmányút 1895. november 28-tól 
1896. január 11-ig tart. A részvétel díja 600 frt, melyben 
minden költség benne foglaltatik. .Jelentkezni lehet f. é. 
július végéig a miniszternél. 

Nyilvánossági jogok. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a budapesti Röser-féle négy osztályú, a rákos-
palotai Wagner-féle négy osztályú, az érsekújvári közs. 
kath. öt osztályú, a karcagi ref. öt osztályú, a soproni 
Láhne-féle hét osztályú, a budapesti Fekete-féle hat osztályú, 
a szilágysomlyói r. kath. négy osztályú gimnáziumoknak 
s az egri öt osztályú reáliskolának a nyilvánossági jogot 
az 1894/95. tanévre megadta. 

Horvát internátus. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által a budapesti VI. ker. államgimnázium mellett 
horvát-szlavon tanulók számára felállított internátus meg-
üresedett helyei pályázat útján fognak betöltetni. A helyek 
részint fél, részint egész fizetésesek. A félfizetéses növen-
dék 150 frtot, az egész fizetéses 300 frtot tartozik fizetni. 
Pályázhatnak horvát-sziavonországi illetőségű gimnáziumi 
és reáliskolai tanulók. Pályázati határidő július hó 15, 
mely időre a kérvények a miniszterhez küldendők be. 



Állanrsegély. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a gyóni ref. tanítói javadalom emelésére, öt évre 82 frt 
államsegélyt utalványozott. 

Szünidei tornatanfolyam. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter felhívására a nemzeti tornaegylet f. é. 
aug. 1-től szept. 15-ig Budapesten tornatanfolyamot rendez 
a vidéki tornatanítók részére. Részt vehetnek benne, kik 
még 35-ik évöket be nem töltötték, kik egészséges voltukat 
s a tornászaiban némi jártasságukat igazolják. Bejelenté-
sek f. é. június hő 15-ig a kultuszminiszterhez intézendők. 

A nagykőrösi ref. főgimnázium állami segé-
lyezésének ügye a megoldás stádiumába jutott. Ugyanis 
Beöthy Zsolt, mint a közoktatásügyi minisztérium meg-
bízottja, közelebbről tanácskozást folytatott a főgimnázium 
fentartó testületével, mikor a segélyezési szerződést megálla-
pították s azt a református egyháztanács gyűlése egy-
hangúlag elfogadta. E szerint a később megállapítandó 
építkezési segítségen kívül évi tizenháromezer frt állami 
segélyben fog e háromszázéves iskola részesülni. A köz-
oktatásügyi miniszter a 13 rendes tanár közül öt tanár 
kinevezési jogát tartotta fenn magának. 

Tanítók gyűlése. Az ungvári református tanító-
kör a minap tartotta Sáros-Polyánkán évi közgyűlését. 
Könyves Mihály elnökölt, a kinek megnyitó beszéde után 
Marikovszky Lajos polyánkai tanító bemutatta az írva-
olvasás módszeres tanítását, Bakó László kérészéi tanító 
pedig a számtanítás célját és fontosságát ismertette. Majd 
Kádár Ferenc lucskai tanító fölolvasását hallgatták meg, 
a ki »Mit vár a jövő a népiskolától* cimmel érdekesen 
fejtegette a népiskola teendőit. 

A hevesnagykunsági ref egyházmegyei tanító-
egylet évi közgyűlését f. é. július hó 17-én fogja meg-
tartani Turkevén. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek: Szász Károly püspök úr, egész-

sége helyreállítása végett július hó elején a Tátrába vonult 
el családjával együtt s körülbelől augusztus végével tér 
csak vissza. Távolléte alatt a püspöki teendőket Szilády 
Áron halasi lelkész és egvh. ker. főjegyző fogja végezni. 
E miatt a püspöki hivatal július hó 10-kén Halasra fog 
áttétetni, hova minden hivatalos levél küldendő. 

* Az egyházkerületi gyűlés — mint értesülünk — 
az októberben tartandó konventi ülésre való tekintetből, 
az idén jóval korábban és pedig szeptember hó 21-ére 
fog összehivatni. 

* Értesítés. A Magyar Prot. írod. Társaság t. tag-
jainak tisztelettel jelentem, hogy folyó évi július hó 1-én 
a f. é. közgyűlés által megválasztott titkárnak, Nt. Szőts 
Farkas theol. igazgató úrnak (Budapest, IX. Pipa-u. 23.) 
és Tek. Bendl Henrik pénztárnok úrnak (IV. Deák-tér 4.) 
a Társaság titkári és pénztári hivatalát átadtam; ennél-
fogva f. é. július hó 1-étől kezdve a Társaság szellemi 
ügyeit érdeklő dolgokban méltóztassanak Nt. Szőts Farkas 
úrhoz fordulni, a tagsági díjakat meg T. Bendl Henrik 
pénztárnok úrhoz küldeni. Budapesten, 1895. július 2-án. 
Kenessey Béla, a Magyar Prot. írod. Társaság volt titkára. 

* Tanárválasztások. A budapesti ref. főgimnázium-
hoz az egyháztanács a következőket választotta meg. A 
magyar és latin nyelv és irodalmi tanszékre rendes tanár-

nak dr. Rupp Kornélt; a természettan és mennyiségtani 
tanszékre helyettes tanárul Bélteky Albertet ; a mértani 
rajzi tanszékre helyettes tanárul Szekeres Albertet. 

* Lelkész választások. A felső-baranyai egyház-
megyébe kebelezett gvüdi egyház, az állásáról lemondott 
Thury Lajos helyébe lelkészéül egyhangúlag Sárközy Sán-
dor mindszent-bogádi lelkészt választotta meg. Szívesen 
üdvözöljük az ifjű papot, kit rövid idő alatt immár má-
sodik gyülekezet választott el lelki gondozójául. — Negye-
den a f. hó 23-án végbement lelkészválasztás alkalmával 
10 pályázó közül, három előzőleg visszalépvén, a szava-
zatok általános többségével Vályi Lajos perbetei lelkész, 
komáromi egyházmegyei esperes s egyházkerületi főjegyző 
választatott meg. 

* Választások. A debreceni ev. ref. kollégiumban 
e hó 17-én a jövő iskolai évre akadémiai igazgatóvá 
Sass Béla theol. tanárt, a theol. kar dékánjává dr. Erdős 
Józsefet, a jogi kar dékánjává pedig újra dr. Kovács Sándort 
választották. 

* Egy prot. egyház veszedelme. Óriási tűzvész 
pusztította el e hó 7-én a Szepesség egyik virágzó városát 
Merényt, melynek lakói legnagyobbréázbért ág: evangéli-
kusok. Elégett 265 lakóház, s megmaradt körülbelől Ö0> 
Megsemmisüllek az összes egyházi épületek, paplak, iskola 
ovoda, templom, melynek tornya is bedőlt s harangjai 
megolvadtak. Évszázadok munkája lett battiuVá s Istetl 
tudja, mikor emelkedik fel a prot. egyházközség e csapásból. 

* Kegyelet. A török-szentmiklósi ev. ref. egyház 
egyik lelkésze, Vadai Ferenc — a presbyterium utólagos 
egyhangú helyeslésével — lefestette az egyház nagy jói-
tevőinek, néhai Polgár József, Polgár Mihály és Sántha 
Sámuelnek életnagyságú arcképét s azokat e hó elején 
tartott presbyteri gyűlésen, mindenkinek kedves meglepe-
tésül, ünnepélyesen leleplezte. 

A francia prot. egyháznak — mint a S. P. L. 
írja — nagy öröme van: új énekes könyve, melyen több 
mint tíz esztendeje dolgoztak, végre elkészült s a mult hó 
végén megjelent. Címe: Le nouveau recueil de Psaumes 
et Cantiques. az énekes könyv 248 éneket és 52 zsoltárt 
foglal magában s a dallamok négy szólamra vannak letéve. 
Az énekes könyv ára két frank. Bizony mi is örvendve 
látnánk már a mi énekügyi bizottságunk munkálatainak 
eredményét egy gondosan javított énekes könyv alakjában. 

* Renitens gyülekezet. Az űj zsinati törvény ama 
rendelkezése, hogy a helybeli adminisztrátor meg nem 
választható, már megtermette első szomorú gyümölcsét. 
A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett cuni egyház, 
mint értesülünk, már másodszor tagadta meg a pályázók 
közül leendő választást, a miatt, hogy a helybeli adminisz-
trátort, kit azonban időközben e miatt már máshova 
helyeztek át, Lukácsy Imrét meg nem választhatták. A 
törvény értelmében a gyülekezet ezzel elvesztette válasz-
tási jogát s az egyházmegyei közgyűlés fog papot rendelni 
számára a pályázottak közül; de ki tudja, hogy a gyüle-
kezet ellentállása nem fog-e magára a gyülekezetre nézve 
végzetessé válni. így lesz a különben helyes törvény az 
életben beláthatatlan bajok okozója. 



G Y Á S Z R Ó V A T . 

f Sarkadi Nagy Imrét, a hasonnevű t.-sassi ev. 
ref. lelkész 11 éves fiát e hó 14-én a villám agyonsújtotta. 
Épen a templomból akartak kijönni reggeli istentisztelet 
után a gyermekek, mikor óriási zápor jött, s a gyermekek 
a torony alatt a templom tornácában maradtak. Egy villám 
a toronyba csapott, leterítette a harangozót és valamennyi 
gyermekeket, de a csapás csak a kis Sarkadi Imrére volt 
halálos. Június 15-én temették el a község és vidéke 
őszinte részvéte mellett. A honnan a csapás jött az édes 
apa szivére, onnan nyerjen vigasztalást is! 

Pályázat tanári állásra. 
A késmárki ág. hitv. ev. ker. Lyceumnál üresedés-

ben levő classica-philologiai tanszékre ezennel pályázat 
iratik ki. 

A megválasztandó tanár szaktárgyain kívül a magyar 
nyelvet is köteles tanítani. 

A rendes tanár fizetése 1000 frt és 200 frt lakbér, 
havi részletekben előre kifizetve; azonkívül 50 forintnyi 
ötödéves pótlék, mely 300 frtnál magasabbra nem emel-
kedhetik. 

Okleveles tanár hiányában az állás helyettes tanár 
által fog betöltetni, kinek fizetése évi 800 frt. 

A pályázni kívánó ág. hitv. vagy ev. ref. tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványaikat f . évi július 2l-ig 
nyújtsák be dr. Tátray Gergely lyceumi felügyelő úrnál. 

A késmárk i ág. hitv. ev. ker . Lyceum 
3 - 3 felügyelősége. 

P á l y á z a t . 

A miskolci ev. ref. főgimnáziumnál f. é. szept. 1-től 
újonnan rendszeresítendő vallástanári állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Kötelessége lesz az ev. ref. vallású tanulók oktatása 
mind a nyolc osztályban a megszabott tanterv és óraszám 
szerint; a növendékek templomba kisérése, úrvacsorához 
előkészítése, télben iskolai isteni tiszteletek és iskolai 
ünnepélyek alkalmával egyházi szónoklatok tartása. 

Az állás jelenleg ideiglenes és évi fizetése 800 frt 
lesz, végleges megerősítése az állammal kötendő szerző-
dés életbelépte után történik meg, a midőn, ha az illető 
vallástanár állásának teljesen megfelel, fizetése 1200 frtra 
emeltetik föl. 

Pályázók életkorukat, képesítettségüket igazoló okmá-
nyaikat f. é. aug. 1-ére alulírott főgond nokhoz küldjék he. 

Miskolcon, 1895. június 30-án. 

Mikuleczky István. 
ev. ref. egyház i fó 'gondnok. 

Pályázati hirdetés. 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni fő-

iskolájának bölcsészet-theologiai intézetén betöltendő törté-
neti theologiai tanszékre pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel az egyháztörténet, dogmatörténet és 
bölcsészettörténet előadá sa s a főiskolai főgimnázium né-
hány osztályában a vallástan tanítása van egybekötve. 
A bölcsészettörténet előadásáról azonban a jövő tanévre 
gondoskodva van. 

A tanszék segédtanárral töltetik be, egyelőre egy 
próbaévre 1000 frt fizetéssel. A megválasztott próbaév 
sikeres eltöltése után segédtanári minőségében véglegesít-
tetik 1000 frt fizetés és 200 frt lakbérrel; a véglegesítés-
től számított két év múlva pedig, ha ez idő alatt a theol. 
tanári oklevelet megszerezte, a rendes tanári fizetés élve-
zetébe lép (1300 frt fizetés, 300 frt lakbér és 100 frtos 
ötödéves pótlék). A bölcsészet-theol. intézetnek saját ren-
dezett nyugdíjintézete van, melynek a megválasztott köte-
les és jogosult tagja. Az ötödéves pótlék- és a nyugdíj-
igény idejébe a segédtanári minőségben töltött évek is 
beszámíttatnak 

Ez állásra magyar honpolgári joggal bíró, ág. hitv. 
ev. tanárok és lelkészek, illetőleg tanár- és lelkész-jelöltek 
pályázhatnak. A folyamodványok a kellő okmányokkal, 
nevezetesen a történeti theologiai képzettséget igazoló 
bizonyítványokkal felszerelve s a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület főiskolai nagybizottmányához intézve, f. é. 
július hó 20-ig a soproni bölcsészet-theol. intézet igazgató-
ságához Sopronba küldendők. 

Sopron, 1895 június 19-én. Takáts Dénes, 
2 — 3 főisk. fe lügyelő. 

Pályázat tanári állásokra. 
A szarvasi ág. ev. főgimnáziumnál két tanári állás 

betöltendő. Nevezetesen: 
1. a német-magyar nyelvi és 
2. a magyar-történet-földrajzi tanszék. 
Mindkét tanszékre alkalmazott évi díja 800 frt. 
Oklevéllel bíró pályázók próbaév után, rátermettség 

esetén, rendes tanárokul előlépnek, illetve kilátással bírnak 
arra, hogy a fentartó őket ilyenekül megválasztja. Ez eset-
ben a közel jövőben remélt állandó állami segély életbe-
léptével a vidéki állami főgimnáziumok rendes tanáraival 
egyenlő évi díjazásban fognak részesülni. 

Mindkét állásra első helyen ág. hitv. ev. tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak; ezek hiányában azonban 
ev. ref. vallásúak is alkalmazhatók. 

A pályázók kellő okmányokkal fölszerelt kérvényeiket 
a főgimnáziumi tanács elnökségéhez f . évi július 15-éig 
terjeszszék be s meghívás esetén a munkakört f. évi szep-
tember 1-én elfoglalni tartoznak. 

Szarvason, 1895. június 19. 
Neumann Jenő, Áchim Ádám m. k., 

tanácsjegyző. tanácselnök, egyúttal a fentartó békési ág. 
2—2 ev. Egyházmegye esperese. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Tanulságok. 
II. 

Az angol egyházi élet másik jellemvonása 
az, hogy úgy a vallásos konzervativizmust kép-
viselő püspöki egyház, mint a vallásos liberaliz-
must képviselő presbyterianus és puritán egy-
házak a keresztyénség alapjával, a megfeszített és 
feltámadott Krisztus evangeliomával s Istennek a 
Lélek által kijelentett örök igéjével a szerves össze-
köttetést fenn tudták tartani s ezáltal a vallásos 
élet mindkét nagy baját, a vakhitet, megcsonto-
sodottságot és kizárólagosságot egyfelől, a hitet-
lenséget, az evangeliomi világnézlet felforgatását 
ós közönyösséget másfelől, az emberi gyarlóság 
által vetett határok közt le tudták küzdeni. 

A püspöki egyházban mindig voltak s ma 
is vannak, a kik a vakhit szolgálatában állanak, 
a kik túlságos súlyt helyeznek a szertartásokra, 
a kik irtóznak a dissentertől, mint valami eret-
nektől s a kik Rómával kacérkodnak. Egyes 
korszakokban, pl.I. Károly idejében, a mikor Laud, 
az akkori canterbury-i érsek a legszélső konzer-
vativizmus szolgálatába hajtotta az angol püspöki 
egyházat, valósággal túlsúlyra jutottak az ilyen 
romanizáló elemek. S kétség kívül — ezt félre-
értések elkerülése végett egész erővel hangsú-
lyozom — az én presbyterianus és puritán lel-
kemnek nem ideálja a püspöki egyház, még a 
szabadság amaz erőitől felüdítve sem, a melyekre 
majd mindjárt utalok. De tessék az angol püs-
pöki egyházat más országok konzervatív egyhá-
zaival, különösen a római egyházzal összehason-
lítani. Mily óriási nagy a különbség, s az angol 
püspöki egyházra nézve mily kedvező lesz az 
összehasonlítás. Az angol egyházban az Isten 
igéje a legfőbb tekintély ; a római egyházban — 
legalább a gyakorlatban —- a pápa. Az angol 
egyház akármennyi súlyt helyez is papjai, püs-
pökei s érsekei papi jellegére, teljes erővel érvé-
nyesíti a gyakorlatban is azt az elvet, hogy az 

egyház feje a Krisztus. A hierarchiai szervezet 
kereteiben a tiszta keresztyénség tudott érvénye-
sülni. Azután az angol egyház papjai nősülhet-
nek, a római egyház a coelibatussal összezavarta 
a házas életről táplált fogalmakat. Az angol püs-
pöki egyház eltörölte a miseáldozatot s ezáltal 
a szertartások titokzatosságáról azokra a hatal-
mas cselekedetekre utalta a figyelmet, a melyek 
által a tökéletes Elet, a Krisztus megváltott ben-
nünket s az Atya hatalmát, szeretetét és jóságát 
az emberiség fájába beoltotta. Végül az angol 
püspöki egyház eleitől végig a nép nyelvén tar t ja 
isteni tiszteletét, a római egyház a latin nyelvnek 
a hívekre való erőszakolása által is kifejezésre 
jut tat ta azoknak a papokkal szemben alsóbbrendű 
voltát. Az angol püspöki egyház megértet te s 
méltányolta a konzervatív vallásos lelkek óhajait, 
a kiknek fény, pompa, papi tekintély, rend, 
fegyelem kell s adott nekik, a mit kívántak, ele 
mindezt nem emberi tudomány ós érclek, hanem 
a Krisztus evangelioma szolgálatába helyezte. A 
római egyházat kis sectává szorította le s a kon-
zervatív lelkületü hívek millióit az evangeliomi 
világnézlet virányaira vezette. Minden más európai 
országnak iszonyú szerencsétlensége, hogy a kon-
zervatív ós liberális elmék vallási tekintetben áthi-
dalhatlan örvényt látnak magok közt. A protestán-
sok azután kényszerítve érzik magokat elhagyni a 
vallásos teret egészen s igen sokszor leszakad-
nak az evangeliomi, keresztyén világnézlet emlői-
ről. Közönyösek lesznek vallásuk iránt, hogy 
római katholikus testvéreikkel egyek lehessenek. 
A római katholikusok előtt meg az a veszély 
áll, hogy vagy következetesen ragaszkodnak val-
lásukhoz s akkor az ul tramontán sötétség éjszaká-
jába jutnak, vagy ők is csak formailag tart ják 
érvényben a keresztyénség szellemével ós igaz-
ságával ellenkező dogmáikat ; akkor meg az a 
képtelen ellentét, mely a hivatalos álláspont s 
az egyének benső világa közt fennáll, valósággal 
romboló hatást gyakorol az erkölcsi életre s 



irtózatos zűr-zavart idéz elő a szellemi élet min-
den terén. Anglia e tekintetben Istentől megál-
dott ország. Mert hiszen ott is van antagonizmus 
a püspöki egyház és a dissenterek közt. Es a 
szélsőségek villongása rendkívül heves. Míg a 
túlkonzervativ elemek csak az eretnekeket látják 
a dissenterben, addig a heves puritán fejek egy-
általán nem különböztetik meg a püspöki egy-
házat Rómától s egyformán nagy Babylonnak 
tart ják mind a kettőt. De a mióta a szellemi 
élet, heves harcok után, Angliában biztos med-
rekbe tért, azóta a püspöki egyház tagjai a dis-
senterekkel mindig fentartották a keresztyén 
közösséget. Harcolnak egymás ellen is, de a közös 
keresztyén alapon készek kezet nyújtani is egy-
másnak. Ezt az egységet a különbözőség s bizo-
nyos tekintetben ellentét dacára gyönyörűen 
illusztrálja a biblia-terjesztő társaság, melynek 
felvirágoztatásában ép úgy része van a püspöki 
egyháznak, mint a különböző dissenter feleke-
zeteknek. Az igazgató választmány is fele rész-
ben püspöki egyházhoz tartozó, fele részben dis-
senter tagokból áll. Ez az igazi keresztyén 
egység, melynek a Krisztus az ereje. Itt nem 
egy ember tekintélye alá van rendelve a többi, 
hanem mindenki az Isten előtt haj t ja meg 
térdeit. A szertartásokra, egyházszervezetre, papok 
és világiak viszonyára, egyház ós állam kap-
csolatára vonatkozólag bizony nagy eltérések 
vannak egyfelől a püspöki egyház tagjai, más-
felől a presbyterianus, methodista, baptista, con-
gregationalista tagok közt. Be annál inkább im-
ponál az egység, mely a Szent írásnak, mint Isten 
igéjének tiszteletében nyilvánul. Nem kell azonban 
azt gondolni, hogy az angol egyházak tagjai csak 
a biblia-terjesztő társaságban nyújtanak egymás-
nak testvériesen kezet. Találkoznak más keresz-
tyén egyesületekben is. Találkoznak pl. ifjúsági 
egyesületek szervezése s a vallásos iratok ter-
jesztése nagy munkájának terein is, szóval a hol 
nem különleges, felekezeti kérdésekről, hanem 
a Jézus Krisztus örök evangeliomáról, az Isten 
kegyelméről s olyan közös ós alapvető igazsá-
gokról van szó, minők : a Jézus isteni volta, 
Istennek, mint Atya, Fiú ós Szent Léleknek 
hármas munkája a gondviselésben, megváltásban 
ós megszentelésben, vagy hogy minden keresz-
tyén, legyen pap vagy világi, kötelezve van a 
benne munkáló kegyelem és hit által tenni va-
lamit a testi és lelki nyomor enyhítésére, az 
Isten országának terjesztésére, a Krisztus egy-
házának építésére, a társadalom bűnei elleni 
küzdelemre. E tények nagyon természetesen a 
dissentereket is egészen más világításban tün-
tetik fel, mint a milyenben őket feltüntetni szokás. 
Felületes vizsgálódók elszörnyűködve szokták 

emlegetni, hogy Angliában mennyire részekre 
szakadt a protestantizmus. Van ott 50 felekezet 
is. Yan bizony, még több is, csakhogy e sok 
felekezet közül a dissenter-részen valami 7—8 
hatalmas egyház emelkedik ki s ezek körül, 
mint sziklák körül, támadnak aztán a sokszor 
csak pár száz tagból álló felekezetecskék s igen 
sokszor el is enyésznek igen hamar. Az igazság 
tehát az, hogy a dissenterek a püspöki egyházzal 
szemben az individualitás elvét érvényesítették, 
s pedig teljes mértékben, de az igazi evange-
liomi alapon. A keresztyénség alapjairól letért 
unitarizmust nemcsak formailag szorították le 
apró szektává, hanem egyúttal hatalmas gátat is 
vetettek gazdag irodalmukban, szervezetükben s 
keresztyén gondolkodásmódjukban a keresztyén-
ség alapjainak összezúzására törekvő hitetlenség 
ellen. Mert hitetlenség van Angliában is, de nem 
az isteni Krisztusra alapított methodista, pres-
byteriánus vagy congregationalista egyházakban. 
A német destructiv kritikai irány hivei ott ren-
desen külön társaságokká alakulnak s ha ez 
irány némi hatást gyakorol is az evangeliomi 
egyházakra, annyi bizonyos, hogy Angliában nem 
az evangeliomi egyházak hivei szedték szélylyel 
a bibliát, s nem ők tagadták meg az isteni 
Krisztust. N e m ; a haladást ott nem úgy értel-
mezték, mint Németországban, hogy miután a 
reformátorok a rájuk hagyott tételeknek egy 
részét eldobták, hát mi meg dobjuk el a bib-
liának és a reformátorok által ránk hagyott 
igazságok egy részét. Ott meglátták az emberek 
idejekorán, hogy a kritikai irány, ha bizonyos 
jó hatást gyakorol is a betűorthodoxiával szem-
ben, üdvösséget, békét s meging athatlan alapot, a me-
lyen építeni lehessen, nem ad. 

A haladást hát abban találták ós találják, 
hogy az Isten kegyelmével minél több ember 
megismerkedjék, a társadalom minél jobban meg-
szentelődjék s minél több intézmény legyen a 
testi és lelki bajok gyógyítására. Szóval míg a 
konzervatív püspöki egyház az angol nép nagy 
részét megóvta a vakhittől s lassanként az összes 
belmissziói ós laicusok által végzett munkáknak 
tért nyitott, addig a dissenter egyházak megvéd-
ték az angol nép másik nagy részét a hitetlen-
ség ellen s szétszórtságuk dacára az egység elvét 
sem hagyták figyelmen kívül, hanem átlag véve 
positiv keresztyén alapon maradtak. És lehet-e 
nagyobb Isten áldása egy népen, mint hogy annak 
túlnyomó nagy része a sokféle vallási és más 
különbség s ellentét dacára egynek tudja magát 
a Krisztusban, s hogy úgy a konzervatív, mint 
a dissenter egyházak a magok sajátos felfogásai 
mellett az igazi evangeliomi keresztyénség erői-
vel táplálják folyton a nemzeti életet. 



A mi most már az angol népóletet illeti, 
iegelőször is azt kell hangsúlyoznunk, hogy 
Angliában a konzervativ párt soha reakcionarius 
párt nem lehet. Természetesen, mert támogatóit 
oly egyházból veszi, mely át meg át van hatva 
konzervativ jellege dacára is a szabadság erőitől. 
A mostani kormányelnök, Salisbury tett erre 
nézve nem régiben figyelemreméltó nyilatkozatot. 
Szemére vetették, hogy ő bár az ir államegyház 
állami jellegéről való megfosztása mellett szava-
zott, mégis a wales-i egyháznak az államtól való 
elszakítása ellen küzd. Salisbury erre azt felelte, 
hogy az első esetben ő és a Lord-ok házának 
nagy része meghajolt a nép akarata előtt. Az ir 
egyházra vonatkozó kórdóst illetőleg az angol 
nép a választások alkalmával félremagyarázhatat-
lanul nyilatkozott. A Lord-ok tehát kötelességük-
nek tartották egyéni véleményüket félretenni s 
a képviselőház óriási többsége előtt meghajolni. 
Es más alkalommal is kifejezésre juttatta, hogy 
a Lord-ok ugyan ellenmondhatnak a képviselő-
háznak, ha ez valamely alapvető s nagy változást 
előidéző kérdésben a nép határozott állásfoglalása 
nélkül, hamarosan s kis és kétes értékű többséggel 
dönt: de ha a nép a felsőház tetszésével ellen-
kező véleményű, határozott ós tekintélyes több-
séget küld a házba, a Lord-ok kötelesek engedni. 
Es nagyon természetesen a konzervativ párt 
inkább az egység elvét érvényesíti s főleg az 
óriási angol birodalom hatalmának és biztosságá-
nak fentartásán fáradozik; de azért üdvös és 
mérsékelt reformok elől nem zárkózik el. Sőt 
sokszor a konzervativ párt hajt végre, termé-
szetesen mérsékeltebb módon, oly reformot, a 
mit a liberális párt kezdeményezett. így pl. 
Balfour Arthur, az angol konzervativ párt kép-
viselőházi vezére, mint Irland főtitkára igen sok 
üdvös s az ir nép anyagi jólétét előmozdító refor-
mot valósított meg, mikor néhány évvel ezelőtt 
ir miniszter volt. 

Viszont a liberális párt, míg egyfelől igazi 
reformpárt, mely nem egyes kiváltságosok érde-
kei előmozdítására szolgáló, hanem az egész nép 
jólétét célzó reformokat igyekszik megvalósítani: 
másfelől a birodalom egységét is s a szabadság 
mellett szükséges rendet is őrzi. A most meg-
bukott minisztérium meglehetősen radicalis szí-
nezetű volt, de azért ép a radicalis Ilome-secretary 
Mr. Asquith oly rendet tartott az országban, hogy 
akármelyik konzervativ ember sem kifogásolhatta. 
Angliában még a munkások jólétének emelésére 
törekvő párt is teljességgel a józan valóság alap-
ján áll s az úgynevezett független munkáspár t 
(mert még a socialista nevet sem vette fel e párt) 
egyik vezére Mr. Picard kijelentette, hogy ők 
mindent a törvényhozás bölcsesógótől várnak. 

Mivel így a konzervativ párt a szabadságot 
is, a liberális pár t a rendet is teljességgel biz-
tosítja: nyugodtan adja át egyik párt a másiknak 
az uralmat. A konzervativek a biztosság, a libe-
rálisok a szabadság érzetét erősítik a népben, míg 
uralkodnak. A liberálisok felrázzák a népet a tespe-
dósből, a konzervativek túlzó felforgatásoktól 
őrzik meg Angliát. A kettőnek nemes versenye 
fentartja az élénk érdeklődést s az a körűimé nv, 
hogy egyik párt sem monopolizálja a hatalmat, 
megőrzi a népet a kormány előtti csúszás-mászás-
tól, a protekció-rendszertől s az individualitás erő-
teljes kifejtésére vezet A mint a püspöki egyház-
ban vannak egyházi tekintetben túlkonzervativek, 
úgy a konzervativ pártban is vannak, a kik a 
haladástól teljesen irtóznak. A mint a dissenterek 
közt vannak, a kik a keresztyénséggel szemben 
jóformán ellenséges indulattal viseltetnek, úgy 
a nagy liberális pártban is vannak egyesek, a kik 
túlságosan radicalis húrokat pengetnek. De a tel-
jes maradiság (vagy ép reakció) ép úgy lehetetlenség 
Angliában, mint a rohamos és erőszakos változtatás. 
S a mint a püspöki ós dissenter egyházak ver-
senye következtében sok gyarlóságai dacára is 
az egyházi élet folyton áldásos munkát végez : 
ép úgy a konzervativ és liberális pártok küz-
delme s harca következtében az angol nép min-
dig hatalmasabb, boldogabb, szabadabb néppé 
lesz ós mindig jobban prosperál. 

Az angol egyházi és népélet harmadik jel-
lemvonásáról jövőre. 

Szabó Aladár. 

A soeialismus ellenszere. 
Tátsadalmi bajok mindig és mindenkor voltak. Elé-

gedetlenkedők találkoztak mindenkor. S a történelem tanu-
sága szerint az elégedetlenek nem maradtak meg mindig 
a panasznál, hanem akárhányszor feltámadtak a fennálló 
rend ellen. Az emberek egy-egy osztálya, a midőn nyomo-
rúságukat elviselhetetlennek találták, heves küzdelmeket 
indítottak meg sorsuk javítása végett. A küzdelem persze 
annál irtózatosabb vala, annál nagyobb rombolással, pusz-
títással és vérontással járt, minél nagyobb volt a hatalom 
birtokában lévők ellentállása. A társadalmi nyomorúságok 
enyhitesére legelőször a keresztyén vallás nyujiott orvos-
ságot. Majd pedig később a reformatió hozott enyhületet, 
a mint felújította a keresztyén alapigazságokat és tanokat: 
az Isten és emberszeretet, az emberiségnek egy vérből 
való eredését. Hiába tüntetik fel a Jansen-féle írók a 
reformatió előtti időszakot mint aranykort, mert az akkor 
(t. i. a reformációt megelőzőleg) lezajlott paraszt-forradal-
mak eléggé bizonyítják, hogy a katholicismus már akkor 
elveszté magából a keresztyénségnek társadalomemelő és 
boldogító erejét. S erre nézve, hogy a protestáns társa-
dalmak meglelték az emberi bajok orvoslására a helyes 
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utat, felhozhatjuk bizonyítékul, hogy békében és szépen 
fejlődtek minden irányban, míg a katholikus népek csak 
erős rázkódásokon, véres forradalmokon keresztül tudnak 
tenni egy-egy lépést előre. 

Ezeket tudván, elszomorító, hogy hazánkban a pro-
testantismus nem foglalja el azt a helyet, mely méltán 
megilletné. Társadalmi kérdésekkel alig foglalkozunk. Pedig 
ezen kérdések helyes és gyakorlati megoldása egyik élet-
feladatunk. S még elszomorítóbb az a körülmény, hogy 
nálunk a socialismus fészke a legtősgyökeresebb protestáns 
vidék. Ott tört ki a mult években nagy hevességgel a 
socialistikus mozgalom. 

Jól tudom, hogy ezen magyarországi agrár-socialis-
musnak főforrása a békés- és csongrádmegyei birtokviszo-
nyokban rejlik. Azt is jól tudom, hogy a munkáskérdést 
törvényileg kell rendezni. Hiszem, hogy törvényhozásunk, 
— ha másként nem — a körülmények kényszerítő hatása 
alatt előbb-utóbb meg fogja oldani a kérdést. De azért 
nekünk nem szabad mindent az államra bízni. Az egy-
háznak mint legnagyobb társadalmi hatalomnak szintén 
meg kell tenni a magáét annyival is inkább, mivel a 
socialismusnak többé-kevésbbé mindenütt megvan a maga 
egyházellenes irányzata. Azon nem is csodálkozhatunk, 
mert még ha nem lépünk fel is ellenük, mint ellenségek, 
sőt ha a socialis követelések egy részét jogosultaknak 
ismerjük el, de mellettük nem szólunk, hanem magukra 
hagyjuk őket, a helyett, hogy vezetnénk őket: lehet-e ter-
mészetesebb valami, minthogy ellenfeleknek nézzenek ben-
nünket. 

Milyen állást foglaljunk el mi, a socialismust illető-
leg? Én meg vagyok győződve, hogy a socialisták nem 
csupán képzelt bajokat hánytorgatnak, panaszaik egyné-
melyike jogos és alapos, én azt hiszem, hogy eme téren 
az illik hozzánk, ha segítünk a nyomorultakon. Tehát nem 
úgy, mint a »keresztény socialista« hecckáplánok tesznek, ne 
a törvények és osztályok ellen izgassunk, ne a gyűlölkö-
dést terjeszszük. A gyűlölködés szennyes forrás, vize nem 
üdít. A ki szelet vet, vihart arat. 

E tárgyban való nézetemet legjobban illusztrálja egy 
angol lelkész következő kis allegóriája: »a vézna, beteges 
kis fiú így szólt erős, izmos bátyjához: én épen olyan 
vagyok mint te; ugyan ne mond, viszonzá emez jókedvűen. 
Pedig úgy van, atyánk ép úgy gondoskodik rólam, mint 
rólad. Anyánk ép úgy szeret engem, mint téged«. Erre 
az öregebbik, gyenge kis öcscsét ölébe kapva így kiáltott 
fel: »igazad van s szüléinkért is, magadért is, mert 'te 
oly gyenge vagy, mindig védeni és oltalmazni foglak!« 
íme ez a keresztyén egyenlőség. Ez a keresztyén testvéri-
ség, hogy az erősebb ne nyomja, ne tiporja el a gyen-
gébbet, sőt támogassa, gyámolítsa. Az evangelizációnak is 
az volna a gyakorlati célja és eredménye. 

Csakugyan, a socialismusnak leghathatósabb ellenszere 
és a socialis bajoknak leghatékonyabb gyógyszere az evan-
gelizáció. A nagyokat, a hatalmasokat arra kell megtaní-
tani, az evangelium szellemét azért kell velők beszivatni, 
hogy a kicsinyeket, a gyengéket ne nézzék le, ne vessék 

meg. Legyenek készek érettök tenni, ha kell áldozni. 
Viszont a kicsiny embereket kell arra tanítani, hogy ne 
irigyeljék amazokat, állják meg helyöket a gondviselés 
által kijelelt munkakörben. Hogy bármily kicsiny az a 
kör, a melybe helyezvék, bármily alacsony az a foglal-
kozás, a mi osztályrészükül jutott, ha annak teljesen meg-
felelnek egész emberek, életök nem elpazarolt élet. 

Meglehet optimista vagyok, de hiszem azt, hogyha 
az alsóbb osztályok a felsőbbek részéről több jóindulattal 
találkoznának, maguk részéről több érdeklődést észlelné-
nek : a bennök forrongó düh csillapulna. Hiszem, hogy a 
legdühösebb socialistát is meg lehetne győzni, ha kézzel 
foghatólag meggyőzzük követelései túlzó voltáról. 

Panaszuk többnyire az: a munkaadó csak nyeresé-
gével törődik — míg a munkás, a ki talán reggeltől estig 
életveszélyes szolgálatot teljesít, alig kap annyi bért, hogy 
tisztességesen megélhessen — öreg korára vagy esetleg 
bekövetkezhető betegsége napjaira kolduláshoz kénytelen 
fogni, hogy életét tengethesse. Meglehet, sok esetben igaz 
az a beszéd — de az is igaz ám, hogy egy ügyes gyári 
munkás 2—3 frtot megkereshet egy nap. Nem takaríthatna-e 
meg ebből valamit. Van elég betegsegélyző — temetkezési 
egyesület — nem léphet-e be egyikbe vagy másikba? A 
ki a holnapra is néz, az meg is teszi. Más részről a gyá-
ros, a ki 100 embert foglalkoztat, tegyük fel, ha csak tíz 
krajcárral emeli is fél emberei napi bérét — ezt egyes 
munkás alig érzi meg, — de az a gyárosnak egy éven 
át 3000 írtjába kerül. S nagy kérdés, elbírja-e vállalata 
ezt a többletet, s nem épen ez által jutna-e olyan hely-
zetbe, hogy, vállalatában megbukva nem tudna 100 ember-
nek munkát és kenyeret adni. A vallásosság, takarékosság 
szellemét kell a munkások közt terjeszteni. 

Az agrársocialistát is, a ki a föld felosztásban ke-
resi és találja bajaink orvoslását, meg lehet győzni köve-
telése balgaságáról. Nem rég egy falusi emberrel beszél-
gettem, a ki irigykedve nézett az urasági birtokra, s azt 
mondotta, micsoda igazság az, egy embernek több földje 
van, mint az egész község több száz lakosának együtt-
véve? Azt mondottam neki: elhiszem, jó volna osztozkodni 
különösen annak, a kinek semmije sincs. De hát mit érnénk 
el vele. Az országnak van 16 millió lakosa s az ország 
területe körülbelül 50 millió hold, tehát egy személyre 3 
hold föld esnék. Egyiknek a jó bánsági föld jutna, a má-
siknak talán futó homokból, a harmadiknak kopár hegy 
hátán kerülne ki az osztályrésze. E mellett nem számítva 
az emberi tékozló vagy takarékos tulajdonságokat, már a 
családok létszámának apadása vagy növekedése is szüksé-
gessé tenné az évenként való új felosztást. Igaz, a grófnak se 
lennének uradalmai, de földnélküli napszámos sem lenne. 
Mesterségek is megszűnnének, mindenkinek magának kel-
lene megcsinálni mindenféle házi eszközt, ruhát stb. Hát 
már most melyik jobb, az a mindent egy színvonalra 
lehúzó nagy igazságosság és a vele járó nyomorgás, vagy 
a mostani igazságtalanság, de a mikor egy-egy nagy bir-
tokos után százak élnek meg tisztességesen ? Az e kívá-
natosabb állapot, a midőn csak vergődik az ember, nem 



szorgalmatoskodhatik, mert minduntalan felosztanák a 
közvagyont, vagy a mostani, a midőn egyik-másik ember-
nek semmije sincs, csak erős karja és józan esze, de 
becsületes munkássága által kiemelkedhetik, jólétbe juthat ?« 
Az én emberem azt felelte: »bizony csak jobb úgy, a 
mint van«. 

Mindenekfelett azt kell a mi magyar társadalmunk-
kal megértetni, hogy az úr fogalma nem egyértelmű a 
henyeséggel. Hogy a munka nem lealázó, ha átok is raj-
tunk. de olyan átok. mely áldássá vált. Egyedül a becsü-
letes munka által biztosított függetlenség teszi az embert 
úrrá. Ha azt az igazságot megérti, a magyar felsőbb és 
alsóbb osztályt sok gyűlölködés forrása bedugul. Megszűnik 
egyrészről a megvetés, másrészről az irigykedés. 

Nekünk evangeliomi lelkészeknek kell itt előljárnunk, 
terjeszteni az evangeliom szellemét buzgóbban, mint eddig 
tevénk. Meg kell győznünk az embereket a felől, hogy 
boldogságunknak és boldogulásunknak egyedüli alapja 
Isten evangelioma. Hogy a sokféle bűnt és azt követő 
nyomoruságokat úgy irthatjuk ki a földről, ha a rideg 
önzést levetkezzük, s a szeretet elvét követjük, nemcsak 
szóval, hanem tettel is. 

— a — s . 

I S K O L A Ü G Y . 
Pár szó a budapesti ref. theol. önképzőkör 

1894/95-ik évi életéről. 
Önképzőkörünk az elmúlt évben jelentékeny mun-

kásságot fejtett ki, ha életét általánosságban tekintjük. De 
ha részleteiben vizsgáljuk, be kell látnunk, hogy még min-
dig csak a kezdő ponton vagyunk, még mindig hiányzik 
a kellő lelkesültség, ügybuzgóság, szorgalom, melyeknek 
egy ily egyesület tagjait át kell hatniok. S bár sok szép 
törekvést mutathatunk fel a kör ez évi életében, bár lát-
tunk többeket buzgón munkálkodni, dolgozni a cél érdeké-
ben, de nem tagadhatjuk, hogy voltak időszakok, midőn 
nagyon erőt vőn a közönyösség, s többen voltak, kik a 
komoly munkálkodást nem sokra becsülve, a tétlenség 
párnáján pihentek. A nagyobbszerű s komolyabb mun-
kálkodás egyik akadálya talán az is, hogy nem áll az 
ifjúságnak rendelkezésére egy rendezett szakkönyvtár és 
olvasóterem, a hol ismereteit gyarapítva, komolyabb mun-
kára ösztönöztetnék. Ifjúsági könyvtárunk nagyon hiányos, 
annyira, hogy még a legszükségesebb munkák sincsenek 
meg benne mind; a nagy könyvtárak pedig (múzeumi, 
egyetemi stb.) nagyon kevés számú idevágó munkát tar-
talmaznak, s a mi némileg ide tartozik, az is inkább 
philosophiai, mint theologiai. Bizony célszerű volna az 
ú. n. Ráday-könyvtárt teljesen rendezni, szaporítani s 
ezzel kapcsolatban a theol. ifjúság számára egy olvasó-
termet felállítani. Nagyban elősegítené ez az ifjúság tudo-
mányos művelődését s ezzel együtt önképzőkörünk fel-
virágoztatását. 

A mi most már önképzőkörünk ez évi múltját illeti, 
első fontos momentum az alapszabályok revideálása, némi-
leg pótlása volt, melylyel kapcsolatban Székely József 
III. é. theologus indítványozta a vitagyűlések feleleveníté-
sét, s egyszersmind egy írott lapnak kiadását. Mindkét 

indítvány elfogadtatott; a revideált alapszabályok megerő-
sítés végett felterjesztettek a tanári karhoz, de még mindez-
ideig megerősítve nem lettek. A reformáció emlékünnepét 
a ref. ifj. egylettel együttesen ünnepelte meg önképző-
körünk az ág. ev. gimn. dísztermében, mely alkalommal 
a nagy és díszes közönség soraiban az ekkor tartott kerü-
leti gyűlés tagjai közül is többen megjelentek. 

Ezután csendes mederben folyt tovább a kör mun-
kálkodása. Február 15-én megjelent a kör lapjának 1-ső 
száma »Remény« címmel, melynek bevezető cikkében 
azonban már panaszkodik a szerkesztő, hogy »nem sok 
a remény a Remény fenmaradásához«. E jóslata — fáj-
dalom — be is teljesedett, mert két számnál több a lapból 
nem jelenhetett meg. 

Március 15-ét szép tinnepélylyel ülte meg körünk a 
ref. gimnázium dísztermében. Föllépett az énekkar és zene-
kar is, s ezenkívül volt alkalmi beszéd, felolvasás, szavalat. 
Március 23-án tartatott meg az első vitagyűlés e kérdés 
felett: »Az egyházpolitikai törvényjavaslatok jótékony be-
folyással lesznek-e a valláserkölcsi életre a ref. egyház-
ban?* A kérdés igenleges oldalát Székely József III. é. 
theologus, a nemlegest Elekes Imre IV. é. theologus vitat-
ták. A gyűlés szótöbbséggel az igenleges álláspontot tette 
magáévá. 

Az országos diákkongresszuson önképzőkörünk is 
képviseltette magát titkárja által. Majd az önképzőköri 
pénztár gyarapítása végett egy Monoron rendezendő tánc-
mulatság tartását határozta el. 

Fontosabb mozzanatot ezek után csak pályakérdések 
eredménye képez. Önképzőkörünk ez évben is négy pálya-
díjat tűzött ki. (Biblíca theol., Egyh. történelem, Dogmatika 
és Philosophia köréből). Ezenkívül Nt. Mészáros János 
kecskeméti lelkész úr egy katechetikai pályamunka jutal-
mazására egy aranyat ajándékozott. E pályázatok eredménye 
a következő: 

Az Egyháztörténelmi pályakérdésre: »A Királyhágón 
innen levő református egyház énekes könyvének története* 
beérkezett két pályamű. A »Mondjatok éneket az Úrnak* 
jeligével ellátott s 2. számmal jelzett munkának szerzője 
elismerést érdemlő munkásságot teljesített, a midőn a 
XVI. század egyházi énekeiről az utóbbi évtizedekben 
protestáns és katholikus részről megjelent műveket, érteke-
zéseket áttanulmányozta, s azokból eléggé folyékony, világos 
nyelven érdekes képet alkotott magának, dolgozata olvasó-
jának. Dolgozatának ez a része azonban — az egésznek 
ez képezi mintegy harmadrészét — kevéssé vagy épen 
nem tatozik a feladat megoldásához, mert hiszen a refor-
mátus énekesJcönyveh történetét, nem pedig az egyes 
énekek ismertetését kellett volna adni, az általa bonczolt 
énekek kisebb-nagyobb része felől még az is kérdés, hogy 
református, vagy lutheránus, vagy katholikus énekek voltak-e 
a mint azt szerző is tudja és mégis írja. A munka két 
harmadrésze a feladatról szól. de az meg felettébb csonka, 
mert hiszen, mint szerző is elismeri, kifogyott az időből 
s csak a Gradualig hozza le az ismertetést. Ezért a pálya-
díj részére nem volt kiadható. Az »Öröme van-e vala-
kinek köztetek stb.* jeligéjű 1. számú munka túlhaladja 
azon mértéket, melyhez az ilyféle pályadolgozatokat szabni 
szokás. Alapos tanulmányon nyugvó, rendszeres, tárgyát 
egészen felölelő, kimerítő, tiszta, szabatos nyelven írt 
dolgozat ez, érett gondolkozásra s az énekköltészet terén 
kellő tájékozottságra való bevezetéssel s tartalmas függe-
lékkel ellátva, a pályadíjra teljes mértékben érdemes 
dolgozat szerzője: Molnár János I. éves theologiai hallgató. 

A dogmatika köréből kitűzött »Szikszay György hit-
tudata a ker. Tanítások*-ból című pályakérdésre beér-
kezett. egy munka. 



Szikszay György »Keresztyén tanítások* című híres 
munkája elég gondosan van ismertetve az »Emlékezzünk 
régiekről« jeligéjű pályaműben. Szerző alaposan áttanul-
mányozta a közkedveltségü ker. tanításokat, sőt az író 
vallásos tudatának minden oldalról való feltüntetése végett 
a »Martyrok oszlopa* és >Egynehány prédikációk« című 
műveit is felhasználta munkájában. Szerkezete jó, stylusa 
tiszta és világos. A pályadíjjal jutalmazott mű szerzője: 
Elekes Imre IV. éves theologiai hallgató. 

A bölcsészeti pályakérdésre: »A test és a lélek egy-
másra hatása* beérkezett, egy pályamű. A szerző a kezdet 
nehézségeivel küzdő ifjú ember, a ki lelkiismeretesen 
használta fel a rendelkezésére álló forrásokat, s azok 
alapján értelmesen fejti ki, hogy 1-ször milyen munkát 
végez a test, 2-szor milyen munkát végez a lélek és 
3-szor hogy mennyiben hat a test a lélekre és viszont, 
de magasabb szempontokra emelkedni nem képes. Az 
általa átolvasott kézi könyvekben talált tényeket általános 
igazságok alá foglalni, a testi és lelki tevékenységeket, 
mint különböző erőnyilvánulásokat felfogni nem tudja 
és úgylátszik sem a biologia, sem a psychologia induc-
tióiról helyes felfogást vagy általában felfogást magának 
nem alkotott. Munkáját, buzgóságát azonban méltánylandó, 
a kör a pályadíjat kiadta szerzőjének: Takaró Imre I. éves 
theologiai hallgatónak. 

A katechetikai kérdésre (Magyarázandó Csel. VIII-
26—40.) beérkezett két pályamű. Az »evangelium* jel-
igéjű mű szerzője nem hatolt be tárgyának mélységeibe 
s nem tudott gyermek lenni a gyermekek kedvéért. A 
magyarázandó történetnek központi gondolatát teljesen 
mellőzi, holott azt kellett volna emelnie. A »Gyermekek-
nek beszélünk« jeligével ellátott mű szerzője jobban meg-
oldotta feladatát. Magyarázatai helyesek, a főgondolatot 
kiemeli, stylusa könnyedébb, inkább gyermekeknek való, 
s azért a pályadíj e műnek adatott ki. Szerzője: Szász 
Béla IV. éves theol. hallgató. 

A Biblica theologia köréből kitűzött kérdésre pálya-
munka nem érkezett be. 

A Nagy István bissei lelkész által évente adatni 
szokott 16 frt szónoklati díjat Szász Béla IV. éves theologiai 
hallgató nyerte el. 

Ennyit a pályázatokról. Megemlítendő még nagyt. 
Szőts Farkas igazgató úr adománya, ki könyvtárunkat 
számos becses munkával gyarapította ez évben is. 

Ennyi mindaz, mit az elmúlt tanévről mondhatunk. 
Adja Isten, hogy a jövő iskolai évben nagyobb legyen a 
munkakedv, több a buzgalom, s erősebb a verseny, akkor 
az eredmény is fényesebb lesz. 

Csákvár, 1895. június 27. 
Székely József\ 

titkár. 

T Á R C A . 
Az ötödik evangeliom. 

Ir ta: Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás.) 

Notovits könyve természetesen nagyon elterjedt: 
Franciaországban kevés hó alatt hét kiadást ért a »La 
vie inconnue de Jesu Christ«. A német »Eine Lüekeim 
Leben Jesu« már a harmadik kiadásnál jár. S ezóta az 
angol fordítás is megjelent. 

A fogadtatása nagyon különböző volt. Némelyek tom-
boltak örömükben, mások ellenben gúnyolódtak, haragud-
tak. »Sensatios mystificatio* »ostoba találmány« »durva 
hamisítás« »új svindli* »kritikánaluli esztelenségek gyüjte • 
ménye« »humbug* ezek a legszelídebb udvariasságok, me-
lyeket a kiadónak fejéhez vertek. Egyedül egy svájci lap, a 
>Bund« nem veszítette el humorát. A >Bund< előtt 
ép oly kevéssé látszik találónak Notovits felfedezése, mintha 
azokkal a legendákkal akarnának hézagot tölteni ki Jézus 
életében, hogy ő Einsidelnben irott legyen, vagy hogy 
Pilátus a Luzern melletti »Pilátus* hegyi tóban lelte volna 
halálát. 

Ez a felfogás helyes, az ilyen humor igazán jóleső. 
Kevésbé jóleső azonban a Semitismus szereplése e 

kérdésben. Talán sokan csodálkozva kérdik, hogy mi 
köze e kérdésnek akár a filó, akár az antiszemitizmushoz, 
mert a modern zsidóság és az ótestamentomi kijelentés 
nem egy és ugyanazon dolgok. Mégis. Az antiszemiták 
örültek, hogy ime Jézus az árjáknál tanult s bölcseségét 
a buddhistáktól vette. De elfeledik a meggondolatlanok, 
hogy egy arja, Pilátus öli meg Jézust, míg a zsidók 
istenítik. A sémiták és filosemiták pedig azon újongtak, 
hogy a zsidók ártatlanok az Úr halálában. De elnézték 
a rövidlátók, hogy ezen feljegyzések szerint Izrael tehe-
tetlen volt Jézust felséges hivatására előkészíteni. 

Nem helyeseljük azt a módot sem, mely e művet 
a legmaróbb gúny martalékává tette. Ha lehetségesnek 
tartotta az egyház, hogy Jézus Indiában megfordult, miért 
olyan keserűen kigúnyolni a laikust, a ki még hisz benne ? 
Egyébként semmi sem könnyebb, mint a megvetés. 

Legkevésbbé hiszem pedig, a mitől olyan sokan féltek, 
hogy e könyvben a veszedelemnek csak árnyéka is volna 
hitünkre nézve. Az ilyen félelem: kicsinvhitűség. 

Nem! Ez a könyv nem érdemel sem annyi tisztele-
tet, sem annyi félelmet. 

Az egyedüli helyes eljárás, ha alapos bírálat alá 
veszszük, nem annyira a saját tartalma miatt, mint inkább 
hitünk érdekében. Nem lehet tagadni, hogy e könyv fel-
tűnést keltett, sőt itt-ott nyughatatlanságot is. Kötelessé-
günk tehát a gyengéket erősíteni, az ingadozókat támo-
gatni, a kételkedőket megnyugtatni. Különben az a gyanú 
támadhat ellenünk, hogy nem tudunk mit felelni. Egyéb-
ként pedig nem kell megijednünk, ha efajta iratok ter-
jednek. Arra szolgálnak ezek is, hogy a Jézus kérdés 
előtérbe kerüljön s megbizonyosodjék, mennyire igaza volt 
a >vén Simeonnak* mikor Máriához így szólt: »Imé ren-
deltetett ez elestére és feltámadására sokaknak Izraelben, 
és jelül, melynek ellene mondanak.* (Luk. II. 34.) Ha 
pedig volna valami veszedelem a dologban, annál inkább 
illik szembeszállni azzal, s elriasztani a kísértetet. A mi 
annál könnyebb a jelen esetben, mert a legelső szaktu-
dósok, mindenféle értékét tagadják e könyvnek. 

Müller Miksa »Kelet szent könyveinek« világhírű 
fordítója és kiadója az első naptól kezdve így beszélt róla: 
»A dolog, véleményem szerint, tudományosan annyira lehe-
tetlen, hogy ezt a könyvet még csak meg sem néztem«. 
(Weser Zeitung 1894. okt. 4.) Később mégis elolvasta és 
tárgyalta a »Nineteenth Century« októberi számában s 
egyszerűen »either a hoax or a fraud* tréfának vagy 
csalásnak nevezte. Egyszersmind megjegyzi, hogy minden 
valamire való buddhista iratról kimerítő pontos jegyzé-
künk van már manapság, ügy a könyvekről, mint a kéz-
iratokról. Ha léteznek egyátalán a Notovits felfedezte iratok, 
úgy szinte megmagyarázhatatlan, hogy eddig még csak 
nem is említették őket. Alig kellene több bizonyíték. Müller 
M. cikke írása közben kapott egy ismerős hölgytől levelet, 
ki ama kolostor közelében lakik, hol a mysteriosus kéz-



iratok őriztetnek s hol Notovits állítólag lábát törte volna. 
E hölgy tudatta 1-ször, hogy ott semmiféle orosz utazó-
ról nem tudnak, 2-szor hogy az utolsó 50 évben ott 
törött lábbal senki meg nem fordult, 3-szor hogy még 
kevésbbé tudnak valamit a Jézus életéről szóló kéziratról. 

Megerősíti ez adatokat Showe F. B. a morva atya-
fiak misszionáriusa a >Daily News* 1894. május 15-iki 
számában megjelent levelében, melyben megjegyzi, hogy a 
barátok saját vallomása szerint, régi könyveik mintegy 
50 év előtt megsemmisültek, s közülök a »jpáli* nyelvet 
senki sem érti. Különben is, a morva atyafiak misszio-
náriusai előtt, kik negyven év óta gyakran látogatják e 
zárdát, alig maradhatott volna rejtve ez a páli nyelven 
írt munka. 

Hasonlókép nyilatkozott dr. Pfungst Arthur, a »Susta 
Nipata* (buddhista kanonikus könyv) fordítója. Pfungst 
nagyon csodálkozik rajta, hogy egy oly tekintélyes német 
kiadó a munkát kiadta, s azzal vigasztalja magát, hogy 
a nyilvánossá tétel minél előbb bebizonyítja a könyv érték-
telenségét. Egy nagyon fontos körülmény szól a Notovits-
féle elbeszélés ellen, t. i. hogy az új-testamentom azon 
tudósításai, melyek leginkább hindu vonatkozásuaknak 
látszanak, nem Jézusra, hanem keresztelő Jánosra vonat-
koznak. Ha azt mondja Notovits, hogy ker. János jött 
Indiába, még el lehetne hinni, de mivel ezt Jézusról 
állítja, állítása hamis. Azonkívül olyan tévedések vannak 
Notovits munkájában, hogy az »indologusok« semmi je-
lentőséget nem tulajdonítanak neki. (Weser Zeitung 1894. 
október 5.) 

Nöldecke Ch. professzor, ez az elsőrangú tudós, 
nem sajnálta a fáradságot, hogy kimutassa azt az alap-
talan csalást, melyet e munka történeti, ethnologiai és 
vallásos díszítése takar. Először nagyon sajátságosnak 
tartja, hogy az indiaiak, kiknek történeti érzékük egyátalán 
nincs, kiknek semmiféle régi krónikáik nincsenek, egy 
távoli barbár ország szülöttének történetét olyan pontosan 
feljegyezték volna. Pilátus magaviselete méltatlan lenne 
egy római helytartóhoz. Hogy Jézus 13 éves korában 
Indiába menekül s Dsagaruatban (mely még aMor meg 
sem volt) a Védákat, Nepalban a buddhista irodalmat 
tanulja; hát ez nem rossz. Hogy a Brahmánok azt. a ki 
nemcsak hogy közéjök nem tartozik, hanem a ki egy kö-
zönséges barbár, s nézetük szerint alábbvaló a legalsó 
indiai kasztnál, olyan nagy örömmel fogadják, sőt myste-
riumaikba beavassák, nem igen felel meg annak, mit 
felőlük eddig tudtunk. Az itt tanított monotheismus s a 
földi és túlvilági élet szembeállítása nem felel meg a 
Buddhismus szellemének. A nő hosszas, tüzes dicsőítése 
(129. 1.) nem keleti írótól való. (»Die Nation* 1894. máj. 5.) 

A bécsi egyetem hires tanára Bühler (nem theol.) 
cs. udvari tanácsos, kijelenté egy levelében, hogy Noto-
vits könyve »hamisítás«, mely a XIX. századból való és 
bármikor kész ez állítását bebizonyítani. 

Tehetné — úgymond — hogy Nöldecke bizonyítékai 
mellé másokat is állítson, de a dolgok mai állásában már 
ez alig szükséges. 

Épp így nyilatkozik a strassburgi Holzmann (theol. 
prof.). Alig szükséges — írja a »Deutsche Literatur-Zei-
tung*-ban (1894. szept. 9.) — kimerítően beszélni róla. 
Hogy mennyire ismeri Notovits az evangeliumi elbeszélé-
seket, bizonyítja, hogy a »Hézag«-ot a Jézus életében 
Lukács I. 80-ra alapítja nettó háromszor, a hol pedig 
nem Jézusról, mint szerző naivul hiszi, hanem keresztelő 
Jánosról van szó. (151., 155., 182. 1.) 

A »figyelemre méltó kézirat* auktoritása még inkább 
megrendül, sőt megsemmisül, ha olvassuk a beszédeket, 

melyeket Issa-.Iézus szájába ad. Mindama beszédek, mondja 
Notovits, melyek az evangélisták által nem említtetnek, 
hanem csak a buddhisták által őriztettek meg, figyelemre 
méltóak jellegzetes isteni magasságoknál fogva. (166. 1.) 
Vájjon úgy van-e hát? Van talán benne valami eredeti .rend-
kívüli, meglepetően felséges? Nincs! A jó és szép, jobb 
és szebb már az ótestamentomban. A megközelítőleg ke-
resztyéni pedig markansabb, erőteljesebb, közvetlenebb az 
evangéliumok rég ismert beszédeiben. A mi benne új, az 
Ízléstelen és valószínűtlen. 

Csak néhány példát hozunk fel bizonyítékul. 
Pl. a családról: »A ki felebarátját segíti és a ki 

mindig védi családját, az nemzetét és országát védi«. 
(122. 1.) 

Milyen fantasztikus és rajongó a nő dicsérete : 
»Tiszteljétek a nőt, mert ő a világmindenség anyja és az 
isteni teremtés minden igazsága rajta nyugszik. A nő az 
alapja mindennek, a mi jó és szép, ő a csirája az életnek 
és halálnak. Tiszteljétek a nőt . . . s Isten előtt kedvesek 
leendetek, azért sok hibáitok megbocsájtatnak. A feleség 
és az anya — megbecsülhetetlen kincs, melyet Isten adott 
— a világ legszebb ékességei, s tőlük születik minden, ki 
a világot lakandja. Isten után az asszonyoknak szente Ijé-
tek legjobb gondolataitokat és a feleségnek mert a nő 
rátok nézve Isten temploma, melyben legkönnyebben el-
nyerhetitek a teljes boldogságot.« (129. 130. 1.) Mennyire 
nem találó e hasonlat »Az ember semmi Istenelőtt, mint 
az állat semmi az ember előtt.* (111. 1.) Milyen ide-
genszerű és Jézusellenes szólásmódok a következők: »A 
jó, mit felebarátunkkal teszünk, a legbiztosabb mód az 
istenségben való leggyorsabb beolvadásra. * (169. 1.); »Ne 
rontsátok el érzelmeitek nemességét« (119. 1.); »Világo-
sítsátok meg a templomot jó gondolatokkal* (119. 1.). 
Milyen modern az emberi jogokról való prédikáció a 
106. lapon, meg a csodáról szóló. Bármilyen szépen han-
gozzék is e mondat: »A mi Istenünk csodái elkezdődtek 
az első napon, mikor a mindenség teremtetett, és azóta is 
naponként és pillanatonként történnek; a ki nem látja 
őket, az élet legszebb adományától van megfosztva«. (112. 1.). 
De elmúlik csodálatunk, ha tovább olvassuk: »Van azon-
ban egy csoda, melyet ember is megtehet, ugyanis ha 
teljes hittel elhatározza magát szivéből minden gonosz 
indulatot kiirtani és célját elérendő, nem jár a bűnösök 
útján.* (126. 1.) Egyetlen mondata hatott meg igazán, 
melylyel a hamis tanút utasítja vissza: »Ezek megbocsát-
tatnak néked, mert nem magadtól származnak,« de meny-
nyire meggyengíti ennek hatását a helytartóhoz intézett 
következő mondat: »Miért alacsonyítod le méltóságodat, 
s miért tanítod alattvalóidat a hazugságban való életre, 
hisz a nélkül is van hatalmad ártatlanokat elítélni.« így 
legfeljebb egy nagyon közönséges keleti beszélhet, vagy 
olyan, ki e tételnek hódol »Gewalt geht vor Recht* s a 
mellett nem tud semmit az újjászületésről, az isten orszá-
gáról, a keresztyénség eme alapigazságairól. 

Ez idézetekben ugyancsak nem sok látszik »a jel-
legzetes isteni felségességből.* S valóban Notovits könyve 
ép oly kevéssé imponál beszédei, mint történetei által. 

Tudvalevőleg a buddhista cultus Tibetben annyira 
hasonlít a pápista isteni tisztelethez, hogy jámbor pápisták 
többször gondolták, hogy az ördög csupa gúnyból a ke-
resztyénség carricaturáját állította fél itt. Még inkább el 
lehetne ezt mondani Notovits jegyzeteiről. Hogy az ördög 
belejátszott-e e dologba, nem tudom, de az bizonyos, hogy 
Notovits irata valóságos carricaturája az evangeliomoknak. 

Csak azon csodálkozom, hogy ez a keresztyén Odvs-
seus hogy szedethette rá magát oly könnyen. Mert abban 



nem kételkedem, hogy Notovits inkább áldozata, mint szer-
zője e csalásnak. E tekintetben JBlind K. sejtelme való-
szinü lesz. A tibeti papok a keresztyénség terjedése elé 
úgy akarnak gátat vetni, hogy Issát úgy tüntetik fél, mint 
a Buddhanai által megvilágosodott és Indiában tanult 
prófétát. (N. Freie Presse 1894. máj. 10.) E célból csinál-
ták ama feljegyzéseket s azzal Notovits tudatlanságát és 
könnyenhivőségét szépen falhoz állították. A munka Tibet 
papjainak hamisítványa. 

Sok adat bizonyítja ezt. Hát nem különös-e az, hogy 
ez az »Issa<, ez a nagy próféta, a ki egyike az elsők-
nek a huszonkét Buddha után és sokkal nagyobb, mint 
bármelyik Dalai Látna, mert Urunk szellemi lényének 
egy részét képezi (47. 1,) a nép előtt egészen ismeretlen 
maradt ? Hogy esik ez ? Úgy — mesélik Notovitsnak — 
hogy a keresztyének azt a hibát követték el, hogy miután 
Buddha fenséges tanait bevették, külön szakadtak tőle s 
egy más Dalai Lémát, »az egész egyház atyját« a pápát 
teremtették meg. (45. 1.). Ezért nem képezhetik Issa tanai 
a Buddhista kánon egy részét. (92. 1.) 

Állítsuk még oda e mellé Issa intését! »Ne tagad-
játok meg atyáitok vallását (119. 1.), valamint a barátok 
későbbi nyilatkozatát, hogy sem orvosi utazóról, sem régi 
kéziratról nem tudnak semmit: s tudni fogjuk miért csal-
ták meg az egyiket és miért hazudnak a másiknak. Notovits 
buddhista papi csalás áldozata. 

Különben vigasztalódjék, nem ő az egyedüli, sem nem 
az első. Egyebek között ép így járt az angol Wilford. Meg 
lévén győződve, hogy a Brahmanok a maguk régi iro-
dalmában, a görög és római mythologia előképeit ismerik, 
megpróbált mindent, hogy azoknak tartózkodását és zár-
kozottságát legyőzze; elmesélte nekik, a mint csak tudta 
a klasszikus mythologia nevezetesebb regéit, és az ó-testa-
mentum főbb történeteit. Bistosította őket, hogy dolgokat 
megtalálják könyveikben, ha keresik. Nagy jutalmat igért 
nekik ilynemű kivonatokért. Tüstént találtak. Több éven 
át cikk-cikk után jelent meg az »Asiatic Researclies« 
hasábjain, a szanszkrit kéziratok kivonataival, melyekben 
e nevek Deukalion, Prometheus, Ádám, Éva, Ábrahám és 
Sára csakugyan előfordultak. Végre azonban, mikor mái-
igen nagy lett a megegyezés, alaposan megvizsgálták a 
kéziratokat s az ügyes csalás kiderült. így történt ez 
100 év előtt. 

Épen így ment lépre 25 évvel ezelőtt a francia 
Jacolliót, a Chandernagorei törvényszék akkori elnöke. A 
hetvenes évek elején jelent meg munkája »La bibb'. dans 
VJude. Vie de Jesu Christ« címmel. Müve megírásához 
a brahmanok által a pagodák rejtekeiből előteremtett kéz-
iratokat használt. Később azonban kitűnt, hogy egyszerűen 
felültették. 

Ilyenformán eshetett a mi muszkánkkal is. Falhoz 
engedte magát állíttatni. Igazán sajnáljuk, hogy a »hézag* 
kitöltéséhez semmivel sem járult hozzá. 

Egyéb iránt abban a véleményben vagyok, hogy 
minden ilyen fajta kísérlet csütörtököt fog mondani. Mert 
minden valószínűség szerint Jézus kiképeztetése végett 
hazáját sohasem hagyta el. 

Ennek megokolásául hivatkozunk az ó-testamentomi 
kijelentés charakterére, a zsidó nép sajátosságára, végül 
maguknak az evangeliomoknak közleményeire. 

(Folyt, köv.) Gergely Antal. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Gyász- és sirbeszédek. II. kötet. írta Csáki István mohácsi ref. 
helyettes lelkész. Nyomatta Schlesinger Sándor Szabadkán. 1895. 

Szerző sajátja. 

Ezen cím alatt Csáki István tollából már megjelent 
egy kötet munka, mely rövid egy év alatt immár a leg-
elterjedtebbek között foglal méltó helyet. Olvastam mind 
az öt egyházkerület prot. lapjait, mely arról írt, olvastam 
pedig nagy lelki örömmel, hogy egy fiatal írónak általam 
e becses lapok hasábjain ismertetett és kiválóan szépnek 
talált műve az én egyéni véleményemmel egyező és ki-
tüntető kritikában részesült mind az öt püspökség prot. 
lapjában, valamint a »Hajnal* és annak Nt. Szerkesztője 
részéről sokat mondólag ajánló nyilatkozatot tett arról. 

Csáki e most megjelent II. kötetéről eddigelé még 
csak a »Dunántúli Prot. Lap* 20-ik számában olvastam 
könyvismertetést Nt. Széky Aladár dadi lelkész úr tollá-
ból, a ki a többek között így ír e könyvről: »Bizony kő-
szívnek kell lenni, ki az ilyen beszédekre meg nem indul. 
Hogy az ily szép leírások, hasonlatok s életviszonyok ügyes 
alkalmazása mennyire hatnak nemcsak az egyszerű nép-
nél, de intelligens városi közönségnél is, tán felesleges 
mondanom. Az egész könyvön, összes munkáiban ügye-
sen s igazi hivatottságal alkalmazza a szent írásból s 
életből vett hasonlatokat*. 

Szerző e Il-ik kötete előszavában azt mondja: ^Hir-
detem a Golgotán értünk megholt, de test szerint is fel-
támadott Jézus Krisztust. Hirdetem lelkünk örök életét; 
de hirdetem a szentírás tanítása és subjectiv hitem alapján 
a mi testi feltámadásunkat is*. 

Talán ez az a varázserő, mely által beszédei oly 
meghatók, hogy csak azok egyszerű elolvasása is könyet 
csal ki a szemekből? Igen ez, mert nem tesz úgy, mint 
olyan sokak, kik a lélek halhatatlanságát, a Jézus Krisz-
tusnak és a mi testünknek feltámadását s az Isten lételét 
úgy agyon modernizálják, hogy csakis Büchnernek jut 
abból valami kis száraz táplálék forma, a hívő léleknek 
pedig semmi, s melynek olyan édes testvére, vagy olyan 
természetes következménye a mi népünknél is a szabad-
vallásgyakorlat után való olcsóbbnak vélt üdvözülés óhaja. 

E kezünk alatt levő könyv tartalmaz öt halotti pré-
dikációt, tíz síri, tíz gyász, egy temetőszentelési, egy sírkő-
letételi, összesen 27 beszédet. Nem csak a hit, az erős hit 
nyilatkozik meg ezekben, hanem édesen érzik rajtuk min-
denütt, hogy szerző teljes sikerrel átjár lelkével a költészet 
terére is virágokért, mintegy érzi, hogy nagyon bús az a 
koporsó, az a sírhalom, a mely virágtalan. Azután meg 
van is abban a virágban édes méz, gyógyító balzsam. 

Hogy csak prédikációit említsem, az 
I. »Linquenda« c. Zsid. 13. 14. alapján. Soha sem 

olvastam szebb és megkapóbb, de egyszersmind felrázőbb 
hasonlatot, mint mikor itt mulandó voltunk meggondolá-
sára hív, a mint ott a palota ura és a szegény vándor 
beszél és a mint ebből áttér a gyülekezetre, melynek 



megmutatja, hogy nincsen itt maradandó városunk, majd 
pedig az örök várost, az örök hazát, melyet keresnünk kell. 

A II. »Jób« c. Jób 16: 19. alapján, hol rámutat a 
ma is szenvedő Jóbokra és hogy e szenvedők miben talál-
ják fel a vigaszt. Érzik e beszéden, hogy szerző behatolt 
ismeretével a megpróbáltatottak szívvilágába, hol felmu-
tatja a fájdalmat és azt olyan szelíden be is kötözgeti. 
Igazán rendületlen hittel gyógyít itt az Isten akaratán való 
megnyugvás által. 

A III. >0 érettünk halt meg* c. Rom. 5, 8. alapján. 
Túlerős munka miatt halt apa felett, hol lebilincselő hason-
latban hasonlítja az önfeláldozó kormányoshoz, az övéiért 
munkált és halt családapát. Azután a ki mindnyájunkért 
halt, a Jézus Krisztust és halála váltsághasznait »ki a 
hulló könyeket megszentelte a halott Lázár koporsójánál, 
a koporsót és sírt megszentelte harmadnapi halottaiban« stb. 

A IV. »A halottak megítéltetnek* c. Jel. 20, 12. alap-
ján. Szeretném ide írni az egészet, hogy olvashatna a t. olvasó 
egy igazán megható, megragadó beszédet. Az a gyengéd-
ség és mégis megrázó erő van ebben, mely rendkívül 
hatásos beszéddé teszi. Mikor elmondja, milyen fiak, szülők, 
élettársak vannak beírva az életnek könyvébe, határozott 
színekkel fest az életből vett meggyőző indokokkal, melyek 
igazsága elől senki ki nem térhet. 

Nem rendkívül erős fordulat-e azután ez: »vájjon 
be vagytok-e írva, kik egymás szeméből siralom-tengert 
fakasztotok, kik egymás életolaját méltatlan kesergetések-
kel ügyancsak fogyasztjátok?! Kik mindketten ugyancsak 
igazaknak tartjátok magatokat, csak azért, hogy egymás-
nak ne engedjetek ? Kik a szelídlelkű élettárs nyájas sza-
vára is sértő bántalmakkal feleltek: kik úgy tesztek, mint 
Saul, ki az előtte hárfázó Dávid ártatlan szivébe gyilkos 
dárdát akar vetni?* Az egész beszéd megindító, meggyőző. 

De a X. beszéd »Bethesda« c. Ján. 5 : 2—4 alapján 
még talán szebb. Hova Izrael népe gyógyulni ment. azon 
Bethesdának öt tornáca volt, hova mi megyünk gyógyulni, 
a mi Bethesdánknak, a szent vallásnak pedig három tor-
náca van: a hit, remény és szeretet. Ezekhez a torná-
cokhoz vezeti a csüggedőket, bánkódókat, gyász- és fáj-
dalomtól sújtottakat, a boldogokat is, de valami remekül 
fejti ki ezeknek gyógyító hatását. Igazi finom érzékkel, 
nagy nép- és szívismerettel, megragadó erővel. »A vesz-
teség fölött vigasztalanul sír-e az, kinek reménye van? 
nem. Szegény-e az, kinek reménye van? . . . nem. Még 
a rab is könnyebben hordozza láncát, ha azon a szaba-
dulás reményét látja csillogni* stb. (54. 1.) vagy mikor 
a szeretetről beszél és érvel: »mikor majd utoljára el-
ereszted az eke szarvát, mikor majd utoljára kihull kezed-
ből a szerszám . . . óh, ha akkor szemeid el nem homá-
lyosodnának, . . . óh, óh, ha akkor hallanád az érted 
hangoztatott sírást, . . . akkor tudnád meg, mily nagy 
szeretet csatolta hozzád érted gyászba öltözött kedve-
seidet stb. (47. 1.) 

Különösen szereti szerző a beszéltetést. íme egy 
idegen kórházból halva hazahozott felett : »Idegenben 
haltál, halva tértél haza, én oltalmam! . . . vajh ki állott 

kórágyadnál, midőn a halál tusát vívtad?! . . . így panasz-
kodik az élettárs, nem volt kebel, mely felfogta volna 
kis gyermekedre és élettársadra mondott végáldásodat 
nem volt szív, mely kórágyadnál zokogva marasztott 
volna! . . . nem szeretett övéid szelíd keze fogta be ho-
mályosult szemeidet a végálomra! . . . nem moshatám meg 
szerető kezekkel szegény holttestedet!. . . Siralmas ke-
nyeret adott nekünk az Isten!* stb., s itt veszi elő a hit 
meggyőző erejét ép oly megragadó erővel. (VIII. b.) 

Hát az, mikor az ifjút beszélteti a halállal, a mint 
azt kéri ifjú hitvese és agguló szülei érdekében. (23. 1.) 

Eszmemenete vonzó, lebilincselő, logikus; tárgya 
eszmegazdag: stylusa könnyen folyó, határozott, kenetteljes, 
mely magán viseli a szerzőnek a bibliában való alapos jár-
tasságát. Mint I. kötetére a Debreceni prot. lap mult évi 
52-ik száma írja: »a rendíthetlen hit, keresztyéni meg-
győződés szava hangzik itt felénk, midőn az író érző 
szívvel siratja el azokat a megboldogult halottakat, de 
másfelől a vigasztalás szava sem marad el soha« e II. 
kötetre is teljesen elmondható. 

Szép és találó hasonlatai nagy számmal vannak és 
újak, pl. »mint virág a hervadást, úgy hordjuk mi keb-
lünkben a halált«. (69. 1.) 

»Ha most eleresztitek Isten vezető kezét: olyanok 
lésztek, mint a súlyos beteg, ki éjnek idején szaggatóbb 
fájdalmakat érez elbágyadt tagjaiban« (37. 1.) 

»mint erősebb a vándormadárnak szárnya, mert 
sziklákon, viharzó tengereken kell utasát átsegíteni a jobb 
hazába: úgy erősebb a földi küzdelmek között hányatott-
nak hite, reménye ama mennyei jutalom elnyeréséhez* 
stb. (53. 1.) 

Ifjú felett: »hová lett a sok szép remény?! . . . ott 
vannak azok most a koporsóba zárva, kihűlt szivében 
búsan egymásra hajolva, mint az enyészet dérütötte virá-
gai, mintha azok is keseregnének*; — »és most jaj szó-
val keltegetik a testvérek az alvót, kit szivükhöz ölelve 
marasztottak.. . óh, de a hervadásnak indult virág a dobogó 
szív fölött ép úgy elhervad, mint a sírok ormain*. (56. 1.) 

Metaphorái nagy számmal vannak: »Ez a sírhalom 
lesz ezután földi örömed, földi boldogságod sötét Golgo-
tája*. (82. 1.) 

»Mint panaszénekét hagyja az elköltözött madár az 
ő párjának: úgy adta néktek szent ereklyeképen át az 
elválás fájdalmát, hogy azt, mint a nyílhegyet, kebletek-
ben hordozzátok*. (96. 1.) 

Egy szóval határozottan ügyes stylistának s erősen 
vallásos léleknek kell mondanunk Csákit, kinek egy év 
alatt immár két kötet müve jelent meg. 

E teljesen sikerült munkát nem szokásból, hanem 
a legmelegebb lélekkel ajánlom a megvételre. A szép re-
ményekre jogosító szerző, ki a belmisszió terén is sikerrel 
munkálkodik, még ez év vége felé 25 közönséges templomi 
prédikációt is fog kiadni. 

E kezünk alatti II. kötet, valamint az I-ső is, köte-
tenként 1 forintjával kapható szerzőnél Mohácson. Portó 
10 krajcár. Baranyai. 
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B E L M I S S Z I Ó . 
Belmisszió s a hivatalos egyház. 

A magyar protestantismus gyöngesége leginkább abból 
tűnik ki, hogy sohasem képes egyszerre több irányban 
fejteni ki általános tevékenységet. Az egyházi életnek hol 
egyik, hol másik mezejét foglalja el s azon működik aztán 
egész erejével, míg új jelszavak más mezőre nem vonják, 
így például a hetvenes évek elején dogmatikus vitákba 
mélyedt, azután átment lassanként az egyházszervezeti 
kérdésekre, később erőt vett rajta a tudomány iránti haj-
landóság, majd, miután közben a budapesti zsinat jól ki-
használt alkalmat adott az egyházalkotmány egyes téte-
leinek megvitatására, pár év óta egyértelműleg a bel-
misszió jelszavát hangoztatja s mellékesen hivatalból 
lelkesedik az úgynevezett szabadelvű egyházpolitikáért. 

Ám e lelkesedés mellett mélységes aggodalom is 
környékezi s annyival erősebben sorakozik a belmisszió 
zászlaja alá. Most ez a fő s mellette minden egyébb eltörpül. 
Ennek adott kifejezést e lap szerkesztője a dunamelléki 
egyházi értekezleten, midőn így szólott: »Nem tudós 
theologia s nem is prédikáeiós könyvek a mi elsőrendű 
irodalmi szükségünk, hanem az úgynevezett hitvédelmező 
és hiterősítő iratok«. E nyilatkozat annál jelentősebb, mi-
vel a theologiai tudomány fontosságának feltüntetésére 
hivatalból illetékes egyéniség mondotta, a ki mintegy a 
szentesítést is megkapta véleményére, mikor a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság azóta titkárul választotta. 

Hát én a nélkül, hogy vitába akarnék e felett bocsát-
kozni, e szentesítés dacára is nagyon egyoldalúnak tekin-
tem e felfogást s ezzel szemben merem állítani, hogy 
igenis egyformán elsőrendű szükségünk a tudós theologia 
és a hiterősítő irodalom s ezekkel szemben úgy a prédi-
káeiós könyvek, mint a hitvédelmező iratok csak alsóbb-
rendűek. Vagyis a theologiai tudományok ápolását és az 
evangelizáció, vagy szélesebb keretben a belmisszió fej-
lesztését halaszthatatlan és életbevágó teendőnek tartom, 
de határozottan ellene vagyok annak, hogy kizárólag 
orthodox szempontból műveltessék és konfeszszionális célok 
érdekében használtassék fél valamelyik. 

E két irányban, a tudományos és társadalmi téren 
való karöltve haladás teheti virágzóvá egyházunkat, mely 
most oly bizonytalanul néz a jövőbe. Az ezeken észlel-
hető szükségletek kielégítésére kell tehát törekednie minden 
egyesnek és minden testületeknek, tehát a hivatalos egy-
házi személyeknek és testületeknek is, a kik és a melyek 
eddig jó részben csak az egyházigazgatás és vagyonke-
zelés szükséges, de a vallásos élet lényegéhez egyáltalában 
nem tartozó dolgaival foglalkoztak. 

E tekintetben aztán már elismerem, hogy míg az 
egyes hivatalos személyek munkásságát a tudomány és 
belmisszió egyiránt megkívánja, addig a hivatalos testü-
letek közreműködésére első sorban és főképen a belmisz-
szió számíthat. 

Nem csupán és nem épen azért, hogy — miként 
nemrég előadta Hamar István — ha »a belmissziói tevé-
kenység a hivatalos egyház közreműködésével s annak 
aegise alatt fog folyni, se el nem fajulhat, se az egyház 
ellen nem fordulhat.* Mert hiszen én tudok képzelni ott 
is belmissziói munkát, a hol a hivatalos egyház semmi 
részt nem vesz benne s még sem fordul az egyház ellen. 
Tegyük fel például, hogy intelligens protestáns közön-
séggel bíró helyeken ez az intelligencia belmissziói célok 
szolgálatára egyesületet alkot, esetleg a hivatalos egyházi 
testületek vagy személyek ellenzése dacára, tehát bizo-
nyára nem azoknak az »aegise alatt.« Már pedig ez 

megtörténhetik és megvallom, hogy épen ezért — bár 
felette óhajtom a hivatalos egyház közreműködését a bei-
misszióban — határozottan céltévesztett, sőt oktalan do-
lognak tartanám, ha a belmisszió minden áron a hiva-
talos egyház vezetése és irányadása alá iparkodnék magát 
rendelni. A belmisszió mindenütt társadalmi munkásság 
s nálunk is annak kell lennie, még pedig a hivatalos 
egyháznak való alárendeltség nélkül, de annak buzgó és 
teljes közreműködésével. Ha bekövetkeznék az az eset, 
hogy e munkásság »elfajul vagy az egyház ellen fordul*, 
a hivatalos egyháznak azonnal és mindenkor módjában 
lesz megvonni tőle támogatását, sőt fél is léphet ellene. 

Hiszen nálunk például a hivatalos egyházi testületek 
még eddig oly kevés részt vettek a belmisszióban, hogy 
ha tőlük várná ezt az irányadást, vagy kezdeményezést, 
még sokkal hátrább állana, mint a hogy tényleg áll. Es 
épen arra van szükség, hogy a hivatalos egyház is min-
dent megtegyen ennek ápolására, a mi csak hatáskörébe vág. 

A hivatalos egyháztól várjuk minden előtt a bel-
misszió «sine qua non»-ját: a lelkészi pályán való meg-
élhetés biztosítását, a lelkészi fizetés tisztességes színvonalra 
való emelését. Míg a dunántúli és felsőbaranyai gondnok 
urak csak annál maradnak, hogy biztassák a protestáns 
papságot a belmisszió munkájára, de nem használják fel 
páratlan befolyásukat arra, hogy az egyház hivatalos és 
társadalmi munkájának teberhordozói meg ne utálják pá-
lyájokat, s hogy azon meg is tudjanak élni: addig hiába 
ostorozzuk a buzgóságnélkülieket, hiába sürgetjük a tét-
leneket, hiába körvonaloztatjuk belmissziói teendőiket, hiába 
osztogatjuk be munkaidejüket szellemes cikkekben, addig 
egy szóval nincs és nem lesz általános és nagymérvű belmisz-
szió. Tessék a mi nagytekintélyű hivatalos egyházunknak 
már egykor az alap lerakásához hozzákezdeni, azaz lehe-
tővé tenni, hogy ne gyötrő szegénység, hanem csöndes 
megelégedés lakozzék a parochiákban; tessék megállapí-
1ani a lelkészek fizetésének képzettségökhöz s állásukhoz 
illő minimumát s tessék azt meg is adni vagy adatni és 
biztosítani annak, a kinek most akár csak papíron, akár 
még ott sincs annyi fizetése. Akkor aztán nem leszünk 
szűkében sem a hit tanhallgatóknak, sem a káplánoknak, 
e sok helyen most annyira nélkülözött segéderőknek. 

A hivatalos egyháztól várjuk továbbá a középiskolai 
vallástanári állomások rendszeresítését. Én egyházunk jövő 
virágzását nem az értelmetlen és többnyire rosszakaratú 
tömeg templomlátogatásától, hanem a vallásos érzésű 
intelligenciától várom, mert a társadalom szelleme ennek 
a felfogásával azonos és ha ezt magáénak mondhatja az 
egyház, akkor övé az egész társadalom s övé a nép is. 
Az intelligenciának, a középosztálynak vallásos nevelésé-
ről gondoskodni tehát egyik legfőbb teendője a hivata-
los egyháznak. A mai rendszer mellett azonban nagyon 
rosszul van róla gondoskodva. Rendes vallástanárok kel-
lenek úgy saját középiskoláinkba, mint az állami, községi 
vagy más felekezeti jellegű középiskolákba ott, a hol oly 
nagy számban vannak ezek, hogy egy vagy több ember 
erejét csoportosítva, teljesen igénybe veszik. A hivatalos 
egyház kötelessége, ezt keresztülvinni valahogy. 

A hivatalos egyháztól várjuk továbbá, hogy maga is 
úgy rendezkedjék be, hogy közigazgatási beosztása ne aka-
dálya, hanem elősegítője legyen az egyházépítés nagy 
munkájának. Ha a protestáns elődök tudtak még hatalmi 
parancsszó nélkül is nem egyszer változtatni egyes egy-
házmegyék. sőt kerületek berendezésén, hatalmi parancs-
szóra pedig épen nagyszabású változtatást vittek véghez: 
hát mi miért ne tudnók egyházi érdekeink parancsszavára 
végrehajtani azon a szükséges módosításokat, ha idő 
folytán, a viszonyok változásával nem megfelelővé vált. 



Ime. az evangelikus egyház újra osztotta kerületeit; igaz, 
hogy akár azonnal újra megtehetné ezt. Ennek azonban 
az a nagyon egyszerű oka, hogy mellékes érdeket toltak 
előtérbe. Nálunk ily mellékes érdek nincs, nálunk egyedül 
az egyház magasrendű céljai jöhetnek tekintetbe. Kell-e 
reámutatnom a tiszántúli kerületre, melynek óriási területe 
és népessége szinte kiált a felosztás után ? Kell-e fölem-
lítnem, hogy egyes egyházmegyéink népességűknek, illető-
leg egyházaiknak részint csekély, részint túlságos volta 
miatt nagyon is reászorultak a rendezésre ? Ott van pl. 
— a két végletet említve — a gyulafehérvári egyház-
megye 8000, s a békésbánáti szinte 200.000, tehát több 
mint hatvanannyi lélekkel,vagy a kolozsvári egyházmegye két, 
s a felsőszabolcsi szinte 90, tehát több mint negyvenannyi 
egyházzal. Ki nem akarja ezt a tarthatatlan állapotot 
megszüntetni? Hiszen — ha egyéb visszásságokról hall-
gatunk is — így némely püspökünket, esperesünket el-
vonjuk saját egyházuktól, folytonos irodai munkára kár-
hoztatjuk őket, pedig épen tőlök várnánk a példaadást, az 
útmutatást. Másoknak pedig épen csak a címök van meg. 
dolguk pedig épen nincs. Hat egyházkerületben mintegy 
hetven-nyolcvan egyházmegye a lehetőségig helyes es 
egyenletes beosztással: ez volna, a mi közigazgatásunkat 
mintaszerűvé s a vallásos életnek hatékony ellenőrzőjévé 
és elősegítőjévé tudná tenni. Akkor aztán a több lelkész-
szel bíró egyházakat sokkal könnyebben és hamarabb fel 
lehetne osztani parochialis körökre, serkenteni új templo-
mok vagy imaházak építésére, népiskolai katecheíai állo-
mások szervezésére. 

Még egy van, a mit sürgősen és pedig mint a leg-
közelebbi jövő teendőjét várhatnánk a hivatalos egyháztól: 
a stóla megszüntetése, illetőleg megváltása iránti intézke-
dését, illetőleg ennek kezdeményezését. Nem szükséges bi-
zonyítgatnom, mily nagy előnyére válnék egyházi életünknek 
a változott viszonyok közt, ha minden külön díjazás nél-
kül vehetnék a hívek igénybe lelkészök szolgálatait. A 
keresztelés ingyenessé tétele annyival szükségesebb, mert 
csakugyan csodálatos, hogy szentség kiszolgáltatását külön 
díjért végezzük, s ezután még azt se lehet felhozni e 
mellett, a mi eddig álcájául szolgált, hogy tudniillik az 
anyakönyvi beírásért járt a stóla. Az esketési stóla meg-
váltása csak azért is halaszthatatlan, mert 1896-tól más-
különben negyedrész annyit fogunk esketni, mint eddig, 
különösen ha fentartjuk még azokat a fokokat is, a mik 
néhol, p. o. a tiszántúli egyházkerületben erre nézve divat-
ban vannak. A temetési stólák, ha különböző temetési 
szertartásaink egyházanként nem egyszerűsíttetnek vagy 
az összesre nézve nem egyenlősíttetnek, továbbra is fen-
nmaradhatnának, bár célszerű volna, hogyha már hozzá-
kezdünk, ne álljunk meg félúton, hanem úgy ezeket, mint 
a lassanként elfogyó anyakönyvi kiadványok díját átalány-
összegben állapítsuk meg. 

A stóla megváltását megkívánják először is vallásos 
életünknek, de megkívánják másodsorban a lelkészi kar-
nak az érdekei is. Kiszámíthatatlan ugyanis az az anyagi 
veszteség, a mit e nélkül a nagy egyházak lelkészei ezen-
túl szenvedni fognak. Fontos ez tehát több tekintetben, 
de egyöntetűleg s egyidejűleg kell mindenfelé végrehajtani. 
Csak némelyik egyházban vinni keresztül még talán vesze-
delmesebb volna, mint sehol se csinálni meg. Ezért várjuk 
úgy a kezdeményezést, mint a kivitelt a felsőbb hivatalos 
hatóságoktól. Új korszak küszöbén állunk, ők se idegen-
kedjenek a korszakalkotó tettektől. Ha az új törvények 
forrongást idéznek elő egyházi életünkben, egy cseppel 
sem lesz nagyobb a forrongás, ha kapcsolatban lesznek 
azok az általok provokált, de máskülönben is helyes in-
tézkedésekkel. 

így értem én egyelőre a hivatalos egyháznak a bei-
misszióban való közreműködését. Ha e kötelességeit a közel 
jövőben valóban teljesíti, nagyban megkönnyíti a bei-
misszió munkáját és annak sikerét kétségtelenné teszi. Az 
idő majd meg fogja mutatni ezután is közreműködése mód-
ját és alakját, s ha mindig megteszi, a mit tőle a társa-
dalmi nemes munka vár, egyházunk jövője felett nem lesz 
mit aggódnunk. 

Tiszaföldvár. Zoványi Jenő. 

B E L F Ö L D . 

Egyházmegyei értekezlet Vértesalján. 
A mit évek hosszú során át oly hőn óhajtottunk, 

végre megvalósult: az első rendszeres lelkészi, vagy újabb 
elnevezéssel: egyházi értekezlet vértesaljai egyházmegyénk-
ben megtartatott — szokott összegyülekezési helyünkön — 
Kápolnás-Nyéken. Esperesünk a dunamelléki egyházke-
rületi értekezlet felhívása, illetőleg az egyházkerületi köz-
gyűlés határozata alapján a mi helyi viszonyainkból 
kifolyólag célszerűbbnek látta az idei közgyűlést jóval 
megelőzőleg, vagyis június hó 26-ikára hívni össze érte-
kezletre egyházmegyénk lelkészeit, tanítóit, gondnokait és 
más érdeklődő világi tagjait, a kik közül ez első értekez-
letünkön, ha nem is oly nagy számban, mint reméltük 
és óhajtottuk, de azért elég számosan jelentek meg úgy 
lelkészi, mint világi részről. Megjelent ugyanis 23 rendes, 
egy helyettes, egy segédlelkész (hiányzott kilenc), több-
nyire tanítóikkal és a gondnokokkal; világi tanácsbiráink 
közül azonban csupán Sárközy Aurél komárommegyei 
főispán úr tisztelte meg jelenlétével összejövetelünket ; 
egyházmegyei gondnokunk s egyik világi tanácsbiránk 
táviratilag mentette ki magát. Világi uraink távolmara-
dásáért azonban mintegy kárpótolva lettünk azzal, hogy a 
buzgó érdeklődés elhozta közibénk Budapestről az apos-
toli szellemű és mukásságu dr. Szabó Aladárt, ki többszöri 
felszólalásával értekezletünket csak annál érdekesebbé és 
emlékezetesebbé tette. 

A »Jövel szentlélek Úristen« eléneklése után Koncz 
Imre esperesünk imádkozott, meghatóan, szépen. Ugyanő 
nyitotta meg az értekezletet is, előadván annak genezisét 
s azzal a kijelentéssel, hogy ő a maga részéről nem látja 
oly sötét színben magyarországi ref. egyházunk állapotát, 
mint a milyenben sokan feltüntetni szokták, még irodalmi 
téren is. Ötven évre terjedő visszaemlékezése nem vissza-
esésről, de sőt örvendetes haladásról tanúskodik. Egyház-
megyénkben ez idő alatt tétetett az Andrási-féle 40 ezer 
forintos s több egyháznak 10—30 ezer forintra menő 
alapítványa. A nagyobb egyházak ezerekre rugó áldoza-
tokat hoztak templomokra, iskoláikra. Továbbá ott van 
a P. Horváth Mária-féle, a Baldácsy-, Jordán-alapítvány 
s az országos közalap, a budapesti főiskola, újabban a 
kolozsvári és debreceni fakultás, a melyek mind a keb-
lekben élő buzgó hitnek a munkái, bizonyságai. Nem 
szabad azért elcsüggednünk, de megállapodnunk sem, 
hanem haladnunk kell folytonosan, kivált a szeretet mun-
káinak gyakorlásában. Legyen azért zászlónk jelszava ez : 
haladjunk! 

Ezután az értekezlet megalakult és pedig azonnal 
véglegesen. Mi megmaradtunk a kettős elnökség mellett itt 
is, megválasztván elnökeinkül Koncz Imre esperes urat 
és a világi részről Sárközy Aurél tanácsbiró urat. Titkár 
lett Lévay Lajos, jegyzők: Urházy Lajos és a világi rész-
ről Csontos Andor. — A választmány megalakításánál egy 



kis vita támadt. Egyik barátunk perhorreskált minden 
hivatalos színezetű apparátust, mire Szabó Aladár vendé-
günk kért s nyert szives engedelmet a szólásra. Előre-
bocsátás hogy mint vendég jött közénk tanulni, különösen 
a lelkészképzés dolgában megismerni nézeteinket. A sző-
nyegen lévő kérdést illetőleg megjegyzi, hogy a választ-
mányra okvetlenül szükség van, s ha mégis némelyek 
ellenzik, onnan van, mivel az értekezlet szót kétféle érte-
lemben veszik. Az értekezlet célja: hogy új erőt öntsön 
az egyházi élet gépezetébe s tényleg egyházi egyesület ez 
is, a melynek bizonyos mozgató szerre szüksége van, de 
határozottan megkülönböztetendő az egészen hivatalos 
színezetű egyházmegyei gyűléstől; emez hivatalosan intézi 
az ügyeket, míg az egyházi értekezlet tagjai önkénytes 
munkát vállalnak s csupán erkölcsileg kötelezvék erre. Az 
értekezlet elé kerülő kérdések számosak és nagyfontos-
ságúak, melyeket azonban elő kell készíteni s erre való 
lesz a választmány. Ez nem teszi fölöslegessé a kisebb 
értekezleti köröket, melyeket szintén jó lesz alakítani. 

Végre abban történt megállapodás, hogy választmány 
legyen és pedig az elnökségen, titkáron és jegyzőkön kívül 
14 tagból álljon, de egy-két hely betöltetlenül hagyassék 
az értekezlet ügyei iránt netán később kiválóbb érdeklő-
dést tanúsító egyénekre való tekintettel. A választmány-
hoz 11 tag nyomban megválasztatott, ú. m. Dégenfeld 
Lajos gróf, egyházmegyei gondnokunk, Kenessey Kálmán, dr. 
Szüts Andor. Hollósy Ernő, Mészöly Péter és Pátkás István, 
világiak, ez utóbbi egyszerű falusi gondnok; a lelkészek 
közül: Balogh György, V. Balogh Lajos, Biczó Pál, Laky 
István és Darabos Lajos tanító. 

Ezután az egyházkerületi értekezlet alapszabályait a 
fentebbiekből kifolyó módosítással egyhangúlag elfogadtuk 
egyházmegyei értekezleteink zsinórmértékéül. A kisebb 
értekezleti körök megállapítása a választmányra ruházta-
tott. S ezzel egyházmegyei értekezletünk szervezése sze-
rencsésen és hamarosan befejeztetvén, legott munkához 
fogtunk. 

»Belmissziói teendőink« cím alatt e tudósítás írója 
értekezett első sorban ; értekezésében kimutatni igyekezvén, 
hogy az egyházpolitikai törvények életbeléptetésével minő 
feladat várakozik ref. egyházunkra s különösen annak 
lelkészeire? Felelet: anyaszentegyházunk külső és belső 
építése, vagyis az ú. n. belmisszió. Vázolja aztán részle-
tesen az egyes belmissziói teendőket, felhíva lelkésztársait 
ez apostoli munkára. 

A jelenlévő lelkésztársak vegyes érzelmekkel hallgat-
ták végig e felolvasást. Megéljenezték, szépnek is mondot-
ták, de az abban javasolt belmissziói teendőktől bizonyos 
idegenkedéssel fordultak el, szükségtelennek, vagy kivihe-
tetlennek mondván azokat. Egyik tanácsbiró lelkésztársunk 
különösen nagy hévvel szólalt fel a hivek lelkipásztori 
látogatása ellen, melyet »házalás «-nak nevez s mely 
szerinte nem kálvinista ember természetéhez való, melyet 
ő is egész lelkéből ellenez s inkább leteszi hivatalát, sem 
hogy ily látogatások által nazarénusokat csináljon hívei-
ből (!). Igen szépen megfelelt, aztán erre Szabó Aladár 
kartársunk azzal, hogy a hívek látogatását maga Kálvin 
kezdeményezte Genfben; ez tehát igazi kálvinista institúció, 
mert hisz Kálvin csak igazi jó kálvinista volt ugy-e bár ? 
Hogy ez házalás volna, határozottan visszautasítja; ellen-
kezőleg, a lelki nyomor orvoslására, a lelkész és hívei 
közti bizalom ápolására igen hathatós mód a hívek meg-
látogatása. Csak hogy tapintatosan kell azt végeznünk, a 
melyre nézve alig lehet szabályt előírni. Egy másik lelkész-
társunk szintén ellenezte a lelkipásztori látogatásokat, mint 
a melyek által »jezsuita színben tűnnénk fel híveink előtt.« 
Ő híveit ily módon boldogítani nem kívánja. 

Szóval, úgy látszik, sok értekezletnek kell addig tar-
tatni, míg egyesek megnyerhetők lesznek e belmissziói 
munkának, mely hogy sok nehézséggel jár, az kétségtelen, 
de ime, mint Szabó Aladár is felemlíté, még sem kivihe-
tetlen : ő Kőbányán mintegy 200 családot látogatott meg, 
s csak egy asszony ütközött meg látogatásán, az is meg-
bánta s később jóvá tette értetlenségből származott visel-
kedését. (És itt legyen szabad közbevetőleg pár szóval azt 
felelnem Nagy Sándor ágyai t. lelkésztársamnak e Lap 
25. számában közlött cikkére: Ha balul ütött ki lelkipász-
tori látogatása, jövőre válaszsza meg jobban az időt és 
alkalmat látogatására, mert ettől kétségkívül nagyon sok 
függ, s aztán ne válogasson ki egyeseket, hanem látogassa 
sorra s pedig egy presbiter kíséretében, minden hívét, s 
én hiszem, hogy valamint engem és Szabó Aladárt, úgy 
őt is a legnagyobb tisztelettel fogadják a hívek; a netaláni 
hideg fogadtatás pedig, ha ugyan ilyen is előfordulna, ne 
riaszsza vissza őt s ne csüggeszsze el a megkezdett jó 
munkában.) 

Előbb említett tanácsbiró lelkésztársunk a népies 
iratok ajánlott terjesztésére vonatkozólag is több kritikai 
megjegyzést tett. Olcsóbb s tartalmasabb árvaházi naptárt 
kiván, de elárúsításáért tiszteletpéldányt nem kér. (Miért 
ne? kiáltották közbe többen.) Az ifjak bentmarasztása a 
templomban igen szép volna, de mit tegyünk, ha nem 
jönnek el stb. Ő különben azt várta az értekezéstől, hogy 
arra fog majd jó tanácsokkal szolgálni, hogy az újabb 
viszonyok közt mit kell tennie a lelkésznek, hogy pl. a 
hívek kikérjék az egyház áldását is . . . 

E kérdésre is megfelelt az utána felszólalt Szabó A. 
vendégünk azzal, hogy hiszen a belmissziói tevékenység 
épen arra lesz jó, hogy annak következtében a lelkész és 
a hívek közti kapocs megerősíttessék s hogy a híveknek 
az egyház és vallás iránt való buzgósága ébren tartassék. 
Sorra veszi aztán a felolvasott értekezésnek több pontját 
s egyes helyreigazító észrevételeket tesz a vasárnapi isko-
lára, a legény- és nőegyesületekre vonatkozólag. Védi s 
ajánlja különösen a nőegyesületeket, de örvend, ha mint 
többen állítják, azok nélkül is boldogulnak a jótékonyság 
gyakorlása terén. Melegen ajánlja az egyháztörténelmi elő-
adást is s általában az értekezésben felhozott egyes bel-
missziói munkák megkezdését, ha nem is oly módon, mint 
külföldön, a melyet vakon követni ő sem akar, csak buz-
dításul hivatkozik az ottani virágzóbb egyházi életre s 
intézményekre. Mutassuk meg mi is, hogy a Krisztus evan-
geliuma ma is nagy erő s annak hatalma által mindenek 
lehetségesek mi köztünk is! 

Nagy éljenzés követte Szabó A. meggyőződésről át-
hatott beszédét; de azért az utána felszólalt kartársunkat, 
úgy látszik, nem győzte meg. A vallásos estélyek sok 
helyütt kivihetetlenek — úgymond— gyermek-istentisztelet 
tartására nincs idő, a szokott papi működése által nem 
nyeri meg hívei bizalmát, nem nyeri meg azok látogatása 
által sem; nem kell neki a nőegyesület sem, de már az 
ifjúsági egyesületeket nagyon szereti s elismeri azt is, hogy 
a szórványokra alig van némi gond fordítva Egyébként 
mi lelkészek eddig is mindent megtettünk, a mit tehettünk 
a valláserkölcsi élet ápolására s a buzgóság nem is hanyat-
lik, de a nép tehetetlensége az oka annak, hogy az áldo-
zatkészségben elő nem haladhat. Különben pedig elmond-
hatja, hogy a kálvinizmus külföldön sem erősebb, mint 
Magyarországon. (Bár így lerme! De nem így van. Szerit.) 

Az idő előhaladván, az értekező csak pár megjegy-
zést tett a felhozott ellenvetésekre s a jövendőtől várja, 
hogy a most elhintett magvak mégis csak meghozzák a 
kivánt gyümölcsöket. Esperes úr pedig a lelkészi kar meg-
nyugtatására felemlíti, hogy a kanonika vizitáció alkal-



mával minden egyházban meghagyta, hogy a lelkészek 
továbbra is csak úgy vezessék az anyakönyveket, mint eddig; 
további magunktartására nézve pedig legközelebb rész-
letes utasítás fog közzététetni a Baldácsy-bizottságban 
résztvett prot. püspökök és főgondnokok értekezletéből, 
mely utasítás a többek közt a stólára nézve azt fogja 
tartalmazni, hogy miután a polgári esketéshez a mi hí-
veink az anyakönyvi kivonatokat okvetetlen ki kell. hogy 
vegyék a helybeli lelkésztől, holott eddig e kivonatokra 
nem volt szükség, tehát e kiadványok ára fejében végez-
zük az egyházi esketést ezentúl ingyen, vagy legalább is 
legyen ú. n. >szabad stóla*. 

A mi a felolvasott értekezést illeti, az abban foglalt 
eszmék, javaslatok kiadatnak a választmánynak; maga 
a felolvasás esetleg hírlap útján közzététessék, de az 
egyházmegyei levéltárban mindenesetre megőriztessék. 

Még három felolvasás volt hátra, de ezúttal már 
csak Biczó Pál leikésztársunkra kerülhetett sor. a ki ez 
alkalmat használta fel arra, hogy a vértesaljai egyház-
megyének általa írt monográfiáját, melyen évek óta annyi 
fáradsággal dolgozott, az értekezlet szine előtt átnyújtsa 
esperesünknek. Nagy éljenzést kapott jutalmul terjedelmes 
művéért, mely a mult egyházmegyei közgyűlés határoza-
tából két bírálónak fog kiadatni. Biczó Pál barátunk fel-
olvasása elején azt a kérdést vetette fel: van-e szükség 
ilyen lelkészi vagy egyházi értekezletekre s az felelte: 
nincs (Később visszavonta e véleményét.) (?) A pápás 
egyház 400 év óta ostromolja ev. egyházunkat, s nem 
győzhette le; ezután sem fogja legyőzni, csak legyen az 
egyház tagjaiban hit, áldozatkészség. Baj, hogy ez sok 
helyen megfogyatkozott; szükség tehát, hogy buzgóbb 
szolgái legyünk az Úrnak; de mindezt nem a lelkészi 
értekezlet viszi véghez. Aztán áttér arra. hogy templomi 
szolgálatainknál miképen járjunk el ? Felelet: hogy a lel-
kész ne olvassa, hanem szabadon mondja beszédeit, a 
prédikálást a tanítókra ne bízza, ugyanazon beszédet ismé-
telten ne mondja el; magyarázzon bibliát télen hétköznap 
is, vasárnap d. u. pedig a heidelbergi kátét, mert híveink 
hitöket nem is ismerik; a konfirmációi oktatást maga a 
lelkész vezesse s az ünnepélyes szertartást mindig délelőtt 
végezze. A lelkész társadalmi működéséhez sorozza az 
értekező a vallásos esték tartását is, a mely szerinte falu-
helyen nem épen szükséges, hanem a helyett hozza be a 
lelkész gyülekezetébe a téli felolvasásokat, melyeket ő már 
évek óta gyakorol; alapítson iskolai vagy népkönyvtárt, 
ellenben kaszinót nem! Ha így egyedül híveinek él, köz-
ségi gyűléseken, lakodalmakban részt vesz, a betegeket 
meglátogatja, a szórványokat felkeresi, a halottakat kikí-
séri stb., akkor felel meg hivatásának. De a belmissziói 
munkára idő kell, azért a pap ne túrja a földet, ne va-
dásszon, ne kártyázzék stb. s akkor nem szükség lelkészi 
értekezleteket tartani. 

E felolvasást is megéljeneztük, de aztán e sorok 
írója rögtön megjegyezte: hogy ha pedig ma egyházi érte-
kezletre össze nem jövünk, hol lett volna alkalma kedves 
kollegánknak e szép buzdító szavak elmondására! Ép az 
a célja ez összejöveteleinknek, hogy hivatásunkhoz új erőt, 
új kedvet merítsünk az egymással való érintkezésből! . . . 

De hogy ez egyházi értekezletek céljokat minden 
tekintetben el is érjék, ahhoz bizonyos gyakorlati tapasz-
talatra van szükségünk. Majd megjő ez is idővel. Biczó 
barátunknak a papokra vonatkozólag mondott őszinte 
szavait egyes társaink rossz néven vették s egyik kollegánk 
meg is jegyezte, hogy ő lelkész s nem ilyen vegyes közön-
ségű egyházi értekezletet óhajtott, értvén alatta azt, hogy 
a lelkészi kar fogyatkozásai ne vitessenek a nagy közön-
ség elé. Ám ha egyházunk intéző férfiai a zsinati értekezlet 

alkalmával ily formában kívánták megvalósítani a köz-
óhajtás tárgyát képezett lelkészi értekezletek eszméjét: 
most már nyugodjunk meg az ő bölcsességökben s igye-
kezzünk ez egyházi értekezleteket úgy szervezni és ren-
dezni, hogy azok által mind a lelkészi kar önmívelődése 
s hivatási készsége előmozdíttassék, mind pedig az általános 
vallási megújhodás eszközölhető legyen. Remélem is, hogy 
ha a kezdet nehézségein túl leszünk, majd menni fog ez 
a dolog magától. 

Végül indítványok következtek. Esperesünk azt indít-
ványozta, hogy állítsunk fel egy »szeretet-persely «-t, melyet 
minden összejövetel alkalmával kitennénk s a begyülendő 
pénzből egyik-másik jótékony célt mozdítanánk elő. Egy-
hangúlag elfogadtatott s rögtön valósíttatott is. a mennyi-
ben az értekezlet végeztével a templom ajtajába kitett 
tányérban összesen 17 frt 66 krnvi szeretet-adomány gyűlt 
össze. A másik indítvány V. Balogh Lajos társunké volt 
s lényege az, hogy az egyházmegyei értekezlet indítson 
országos mozgalmat arra nézve, hogy a ref. egyház kebe-
lében az egyetemes adózási rendszer a királyi állami egye-
nes adó után hozassék be. Kiadatott a választmánynak. 

Ezek után dr. Szabó Aladár űrnak egyhangúlag 
jegyzőkönyvi köszönetet mondanak szíves megjelenéseért, 
s Mészöly Pál lelkésztársunk záró imája után a 90. zsoltár 
első versének lelkes eléneklésével ez első egyházmegyei 
egyházi értekezletünk véget ért. 

Adja Isten, hogy a miről oly áldásos eredményeket 
vártunk és várunk vallásos s egyházi életünkre nézve: 
ezek az egyházi értekezletek országszerte szerveztessenek 
s magasztos céljokat hova-tovább el is érjék! 

Lévay Lajos. 

E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. Munkácsy József,, kassai 
buzgó ref. preshyter a kassai templom homlokzatát át-
alakíttatja, tornyát pedig eddigi kétszeres magasságára 
emelteti saját költségén. 

Az eperjesi ev. theologiai ifjúsági belmissziói 
egyesület hozzánk beküldött jelentését örömmel olvastuk 
át s belőle kiemeljük a kövétkezőket: Az egyesület célja 
egyes belmissziói s társadalmi fontos kérdések megbeszélése 
és megvitatása s így a papi pályára készülő ifjaknak tájé-
koztatása és útbaigazítása arra nézve, miképen kelljen 
egyes belmissziói feladatokat az életben megvalósítani. 
Hogy ezen kitűzött célját az egyesület elérhesse, időnként 
összejöveteleket tartott, mely alkalmakkor mindég egy-egy 
kérdés a megbeszélés s megvitatás tápgyát képezte. Össze-
sen két rendes, egy rendkívüli gyűlést és 11 összejövetelt 
tartott, mely alkalmakkor a következő tárgyak felett tartatott 
részint felolvasás, részint szabad előadás: 1. A hitelszövet-
kezetekről (szabad előadás). 2. A diakonissza-intézmény-
ről. 3. A börtönügyről. 4. A felolvasásokról. 5. A belmisszió 
hatásköréről. 6. A szabadon bocsátott rabok gondozásáról. 
7. Az egyházi dalárda kérdéséről (szabad előadás) 8. Néhány 
szó stettini élményeimről. 9. A gyermekistentiszteletről. 10. A 
szociális mozgalmakról az Alföldön (szabad előadás). 11. Egy 
kültagnak levele első segédlelkészi tapasztalásairól s bel-
missziói munkálkodásának sikertelenségéről. Minden fel-
olvasás és szabad előadás megbeszélés tárgyát képezte 
egy-egy összejövetelkor. De nemcsak felolvasások s elő-
adások által igyekezett az egyesület tájékozódni a bel-
missziói feladatok iránt, hanem a gyakorlati életben meg-



próbálta keresztülvinni egyik fontos feladatát, t. i. a 
gyermekeknek istentiszteleti vallásos nevelését. Mayer Endre 
elnök közbenjárása folytán ugyanis a helybeli evang. magyar 
tót egyház iskolás gyermekei vasárnaponkint összegyűltek 
iskolájokban s ezek jelenlétében az egyes tagok felváltva 
gyermek-istentiszteletet tartottak tót nyelven, az új-szöv. 
történetek alapján. A gyermekek kedvének s buzgóságának 
emelésére vallásos tartalmú népies iratkákat s vallásos 
irányú bibliai idézetekkel ellátott képeket osztott ki az 
egyesület, a mi nemcsak a gyermek kedélyére, hanem a 
szülők szivére is hatott s bennök az evangelikus öntudatot 
nagyban fejlesztette. Ilyen gyermek-istentisztelet 16 tar-
tatott 1894. évi december hó 9-én a hős svéd király s 
a protestantizmus megmentője, Gusztáv Adolf 400-ik szüle-
tési évfordulójának emlékére rendezett nagyszámú és 
válogatott közönség jelenlétében megtartott ünnepélyt az 
egyesület. Hogy az egyesület tagjai a belmisszió ügyével 
minél könnyebben s alaposabban megismerkedhessenek és 
így az egylet célját mindinkább megvalósíthassa, össze-
köttetésbe lépett ez idén is a hasoncélú külföldi egyesü-
letekkel, nevezetesen: a lipcsei és erlangeni theologiai 
ifjúsági egyletekkel, a kaiserswerthi Diakonissenhaus-zal, 
a Rauhe Haus-zal (Horn, Hamburg mellett), a berlini 
Jünglings-Verein-nal, de különösen a Berlinben székelő 
»Centralausschuss für innere Mission elnökségével, me-
lyek mindegyike értesítésekkel, röpiratokkal és a misszió 
körébe vágó művekkel ajándékozta meg az egyesületet. 
Walser Gyula, Lipcsében tartózkodó lelkészjelölt közvetí-
tése folytán megajándékozta egyesületünket Faber zsidó 
misszionárius is. Miután az év folyamán kisebb-nagyobb 
költségek merültek fel a belmissziónak a gyakorlati élet-
ben való megvalósítása folytán, ezért az egyesület gyűj-
tést rendezett tagjai között, mely, tekintetbe véve a tagok 
minden irányú anyagi megterheltetését, csak 5 frt 15 krt 
eredményezett. Nagy pártolója azonban, a tiszai kerület 
nagyméltóságú és főtiszíeletű elnöksége, mely elismervén 
az egyesületnek fontosságát és nemes célját, 25 forint 
segélyben részesítette az egyesületet, ügy, hogy az évi 
kiadásokat leszámítva, a tiszta pénztári maradvány 16 frt 
62 kr. Szívesen üdvözöljük az eperjesi theol. ifjúságot a 
belmisszió terén. Csak tovább, csak bátran előre. 

I S K O L A . 

Felhívás Magyarország tanítói és tanári egyesületei-
hez, testületeihez és a tanítás nevelésügye iránt érdeklő 
többi honpolgárokhoz. Magyarország tanárai, tanítói, mi-
ként ismeretes, a millennium alkalmából nagy kongresszust 
tartanak, melyen megvitatják a tanítás- és nevelésügy 
minden fontosabb tételét. A kongresszus szervezetét a 
kongresszusi »Értesítő* révén minden tanítóegyesületnek 
az alulírott elnökség már megküldötte. E szervezetből 
kitűnik, hogy a kongresszus vezetősége minő mértékben 
számít a testületek és egyesek közreműködésére. Ezúttal 
azzal a kéréssel fordulunk hazánknak minden egyes, 
a tanítás és nevelés ügye iránt érdeklődő polgárához, hogy 
a kongresszusban a maga módja szerint vegyen részt, 
Felkérjük az egyesületeket, testületeket a maguk összesé-
gében és minden egyes tagjukat külön, hogy a mennyiben 
egyes tételek tárgyalását akár valamelyik szakosztályi, 
akár az összes-ülésen kívánatosnak tartják, szíveskedjenek 
az illető tételt az előadó nevének, állásának és lakóhelyé-
nek pontos megjelölésével az alulírott elnökséghez (főtit-
kári hivatal: Budapest, József-körút 85.) f. é. szeptember 
hó végéig bejelenteni. Megjegyezzük, hogy az így bekül-

dött tételeket a rendező bizottság a kongresszus szerve-
zetében megállapított szakosztályok szerint csoportosítja 
és a mennyiben a rendelkezésre álló idő engedi, tárgya-
lásukat a kongresszusra kitűzi, a miről az elnöki bizottság 
részéről felkérendő előadók még december hó folyamán 
azzal a felkéréssel fognak értesíttetni, hogy előadásuknak 
rövid kivonatát és esetleges határozati javaslataikat 1896. 
évi február hó végéig okvetetlenül bejelentsék, hogy a tár-
gyalás sorrendjét az elnökség pontosan megállapíthassa. 
Felkérjük továbbá ez alkalommal is Magyarország tanítóit, 
tanárait általában a neveléssel foglalkozó s a nevelés 
ügye iránt, érdeklődő honpolgárait egyenként, hogy a kon-
gresszus tagjaiul a 2 frt tagsági díj beküldése által Mauritz 
Rezső főreáliskolai igazgató úrnál (Budapest, VI. ker., fő-
reáliskola, Lovag-utca 18.) minél előbb jelentkezni szíves-
kedjenek. Teljes bizalommal fordulunk tisztelt kartársaink-
hoz, a tanítókhoz és tanárokhoz, mert tudjuk, hogy min-
denki át van hatva attól a tudattól, hogy a jövő ezredév 
legbiztosabb alapját rakjuk meg akkor, mikor hazánk 
ifjúságának neveléséről és oktatásáról a nagy nemzeti 
ünnep alkalmából elmélkedünk. Hisszük és reméljük, hogy 
mindenki meghozza azt a szellemi és részben anyagi 
áldozatot, a melylyel a kongresszuson való aktív rész-
vétéi jár, meghozza hazánk legszentebb ügye: a tanítás 
és nevelés érdekében. Budapest, 1895. június 14-én. A 
II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus rendező 
bizottsága nevében: Dr. Heinrich Gusztáv, elnök. Nagy 
László, főtitkár. 

Millennáris állami népiskolák. Az ezredéves 
ünnepély alkalmából állítandó 400 elemi iskola székhelyeit 
a közoktatási kormány azon vezérelv szerint jelölte ki, 
hogy általok a veszélyeztetett magyar elem megtartassák 
és erősíttessék. Oly községekben fognak tehát ezek az új 
iskolák felállíttatni, a melyekben a magyar kisebbség a 
nagyobb számú nemzetiségi lakosságnak szemmel látható 
beolvasztó hatása alatt áll. A tervezet szerint 1895-ben 
200 és 1896-ban szintén 200 ilyen magyar iskola fog 
felállíttatni. A tanfelügyelők már megkapták az utasítást 
a szervezések gondos és gyors keresztülvitelére. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Székely Töhötöm zilahi ev. ref. főgimnáziumi 

tanár f. hó 1-én Zilahon elhunyt. Haláláról a főgimná-
zium elöljárósága és tanári kara a következő gyászjelen-
tést adta ki. A zilahi, államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium elöljárósága és tanári kara fájdalommal jelenti, 
hogy az intézetnek miniszterileg kinevezett okleveles rendes 
tanára Székely Töhötöm itteni tanári működése 5-dik, 
összes tanári szolgálata 8-dik évében, 33 éves korában, 
f. hó 1-én esti 8V2 órakor, hosszas, sűlyos szenvedés 
után meghalt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Az érettségi vizsgálatok eredményei. Buda-

pesti ref. főgimnáziumunkon írásbelire 40 tanuló jelent-
kezett, kik mindnyájan szóbeli vizsgálatra bocsáttattak. A 
szóbeli vizsgálaton a 40 közül jelesen érett lett 2, jól 
érett 6, egyszerűen érett 18; egy évre visszavettetett 5, 



két hónapra 9 tanuló. — Kecskeméten írásbelire jelent-
kezett 31 tanuló, kik szintén mindnyájan szóbelire bocsát-
tattak. Egy nem jelenvén meg, csak 30 tanuló állolt vizs-
gálatra, kik közül jelesen érett 2, jól érett 5, egyszerűen 
érett 16; egy évre visszavettelett 2, két hónapra 5 tanuló. 
— Halason vizsgálatra 31 tanuló jelentkezett, kik közül 
az írásbelin 7 elbukván, szóbelire 24 tanuló állott. Jelesen 
érett lett 3, jól érett 7, egyszerűen érett 16, egy pedig egy 
évre visszavettetett. 

* Húsz éves találkozás. Kósa Ede, Kádár Antal, 
Rátz Lajos, Kertész István, Matéka József, Hajdú Ignácz, 
Papp Antal, Sipos János 20 éves találkozásra lettek egybe-
hiva, folyó július 28-ik napjára, Nagy-Váradra, Dombi 
Lajos által. 

* Értesítés. A Hornyánszky-céggel való megálla-
podás szerint ezennel értesítem azokat, kik az ev. zsinat 
története cimfí munkámra előjegyezték magokat, hogy a 
kik akár vászon- (50 kr.), akár bőrkötésű táblát (1 frt) 
megrendelnek s az összeget előre beküldik, ha legalább 
100 bekötési lábla lesz megrendelve, az előfizetők a munkát 
ugyanazon áron bekötve fogják megkapni. Minthogy eddig 
csak 40-en rendelték meg a bekötési táblát, felkérem az 
előfizetőket, hogy ezen előnyt felhasználni s a bekötési 
tábla árát hozzám mentül elébb beküldeni szíveskedjenek. 
Thébusz János, zólyomi ev. lelkész. 

* A reformáció és az érettségi. Ez a két, egy-
mástól lehetőleg távol álló dolog — mint a P. N. írja — 
Újvidéken most veszedelmes összekeveredésre készül s az 
érettségivel elegyes reformáció egész lázba hozta a város 
népét. Az ügynek még szükséges tartozéka az újvidéki 
állami főgimnázium egy érettségizett diákja és dr. Platz 
Bonifác, szegedi királyi tankerületi főigazgató. Ez a diák, 
a ki a maturus vizsgálatnak a napokban ment neki több 
társával, állítólag egyike a legjobb tanulóknak. Az érettségi 
írásbeli vizsgálatra hosszabb elmélkedést írt a vallások 
fejlődéséről s ebben azt a vakmerő kijelentést tette a 
boldogtalan fiatal ember, hogy a reformáció előmozdította 
a szellemi haladást és a fejlődést. A tanári kar az iskolai 
dolgozatot átvizsgálta s jónak találta. De azután követke-
zik a baj, a mit már nyomtatásban, a sajtó útján pana-
szolnak Újvidéken. Megérkezett a vizsgálatra a tankerület 
főigazgatója, a ki egyébként zirci szerzetes s a boldogtalan 
diákot megbuktatta az érettségin, mint mondják, a refor-
mációról tett vakmerő nyilatkozata miatt. Az eset hire 
Újvidéken izgalmat keltett, s a helyi lap tegnapi száma 
már vezércikki magaslatra emelte az ügyet és nyíltan emel 
vádat a főigazgató ellen. Most azután arra vár Újvidék, 
hogy mi lesz a dolog folytatása, mert az esetről jelentést 
tettek a közoktatásügyi miniszternek is. 

* Új orgona. A tót-bánhegyesi ág. evang. egyház 
a mai kor igényeinek megfelelő nagyobb szabású új or-
gonát rendelt meg a napokban Országh Sándor és fia 
cs. és kir. udvari műorgona-gyárosoknál. 

Pályázati hirdetés. 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni fő-

iskolájának bölcsészet-theologiai intézetén betöltendő törté-
neti theologiai tanszékre pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel az egyháztörténet, dogma,történet és 

bölcsészettöri énét előadása s a főiskolai főgimnázium né-
hány osztályában a vallástan tanítása van egybekötve. 
A bölcsészettörténet előadásáról azonban a jövő tanévre 
gondoskodva van. 

A tanszék segédtanárral töltetik be, egyelőre egy 
próbaévre 1000 frt fizetéssel. A megválasztott próbaév 
sikeres eltöltése után segédtanári minőségében véglegesít-
tetik 1000 frt fizetés és 200 frt lakbérrel; a véglegesítés-
től számított két év múlva pedig, ha ez idő alatt a theol. 
tanári oklevelet megszerezte, a rendes tanári fizetés élve-
zetébe lép (1300 frt fizetés, 300 frt lakbér és 100 frtos 
ötödéves pótlék). A bölcsészet-theol. intézetnek saját ren-
dezett nyugdíjintézete van, melynek a megválasztott köte-
les és jogosult tagja. Az ötödéves pótlék• és a nyugdíj-
igény idejébe a segédtanári minőségben töltött évek is 
beszámíttatnak 

Ez állásra magyar honpolgári joggal bíró, ág. hitv. 
ev. tanárok és lelkészek, illetőleg tanár- és lelkész-jelöltek 
pályázhatnak. A folyamodványok a kellő okmányokkal, 
nevezetesen a történeti theologiai képzettséget igazoló 
bizonyítványokkal felszerelve s a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület főiskolai nagybizottmányához intézve, f. é. 
július hó 20-ig a soproni bölcsészet-theol. intézet igazgató-
ságához Sopronba küldendők. 

Sopron, 1895 június 19-én, Talcáts Dénes, 
3—8 főisk. felügyelő. 

Pályázat helyettes tanári állásra. 
A debreceni ev. ref. főgimnáziumnál üresedésben 

lévő helyettes tanári tanszékre, melylyel 800 forint évi 
javadalmazás mellett a latin és magyar nyelvnek (eset-
leges rokon tárgyakkal) az alsóbb párhuzamos osztályok-
ban való tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású végzett tanárjelöltek, 
s a pályázók okmányokkal felszerelt kérvényüket f . évi 
augusztus hó l-ig a tiszántúli ev. reform, egyházkerület 
püspöki hivatalához adják be. 

Debrecen, 1895. július 4-én. 
Az igazgatóság. 

Pályázat segédlelkész-tanítói állásra. 
A csökmöi ev. ref. egyház segédlelkész-tanítói állo-

másra pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: 1-ször készpénz 80 frt o. é.; 2-szor 

23 métermázsa és 50 kilogramm kétszeres búza; 3-szor 
18 métermázsa és 50 kilogramm árpa ; 4-szer szántóföld 
két negyed telek, hat nagy jószágra legelő illetőség; 5-ször 
lakhely házi kerttel. A teljes jövedelem értéke 600 frtra 
tehető. 

A földekért járuló adót az egyház fizeti. 
Kötelezettségei: 1-ször a nagyobb finövendékek IV., 

V., VI. osztályának a tiszántúli ev. ref. egyházkerület által 
kiadott tanterv szerinti (növendékek száma 50 — 60 között 



váltakozik); 2-szor az ismétlő iskola finövendékeinek okta- ségben és csak egy évre választatnak, de ba ez idő alatt 
tása ; 3-szor a lelkész hivatalos távolléte vagy betegsége 
esetén a lelkészi teendők végezése; 4-szer Úrvacsora osz-
táskor segédkezés; 5-ször Gannonica órák végzése. 

Állomását a megválasztott f. évi szept. hó 1-én kö-
teles elfoglalni. 

A megválasztott segédlelkész-tanító, az egyházmegye 
segédlelkészei közé bekebeleztetik s egy évi sikeres szol-
gálat után állandósíttatik. 

Kellően felszerelt kérvények alólirott lelkészhez cí-
mezve f . évi aug. hó S-ig küldendők be. 

Csökmő (Biharmegye), 1895. júl. 4-én. 

Bögös Lajos, 
evang. reform, lelkész. 

P á l y á z a t . 
A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium főgimnáziumá-

nál az 1895/6. tanévre német nyelvi helyettes tanári állás 
töltendő be. 

Fizetés 800 frt. 
Az állomás 1895. szept. 1-én foglalandó el. 
Folyamodhatnak ev. ref. vallású egyének, kik német 

és magyar nyelv tanítására képesek. Ev. ref. vallásúak 
hiányában ág. ev. hitvallású is alkalmazható. 

Ezen pályázat ugyan csakis a jövő 1895/6. tanévre 
szól, de ha az illető egyén, ki ez állást elnyeri, a német 
nyelv tanítására képesített vagy a tanév folytán a képe-
sítő oklevelet megszerzi, s az állást kellően betölti: kilátása 
lehet, hogy a következő tanévre is alkalmaztatik, sőt az 
állás rendszeresítése esetén rendes tanárrá való megválasz-
tásra is ajánltathatik. 

Az életkort, vallást, képességet igazoló okmányokkal 
kellően felszerelt folyamodások f . évi augusztus hó 10-ig 
küldendők be a kollégium igazgatóságához. 

Maros-Vásárhelytt, 1895. július 3-án. 

1—2 A koll . elöljáróság. 

Pályázat tanári állásokra. 
A hajdú-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött német-magyar, esetleg német-latin, továbbá 
magyar-latin, esetleg rajzológeometria-számtan tanári tan-
székekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés : 1.200 frt, melyből 200 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanárjelöl-
tek is, ez esetben azonban a fizetés: 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 

A kivánt oklevéllel bíró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak, a midőn is az országos 
tanári nyugdíjintézetnek kötelezett tagjai leendenek. 

Nem okleveles egyének csak helyettes tanári minő-

a kivánt tárgyakból oklevelet szereznek és sikeres műkö-
dést mutatnak fel: a következő évben mint rendes tanárok 
állandósíttaíhatnak. Végre ha okleveles, de nem a kiírt 
szakokból képesített egyén választatnék, az szintén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaz-
tatik, fizetése azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztottak állomásaikat f. év augusztus végén, 
legkésőbb szept. 1-én elfoglalni kötelesek, okleveles és 
családos egyének 40 frt. okleveles nőtlen egyének pedig 
15 frt útiköltséget kapnak, mely összeg azonban, ha állo-
másuktól 3 év eltelte előtt bármi okból megválnak, az 
egyházi pénztárba visszatérítendő lesz. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium teljessé tétele 
és állami segélyeztetése iránt a nagyméltóságú minisz-
tériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy kedvező el-
intézése esetén a tanári fizetések annak megfelelőleg fognak 
rendeztetni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges katonai 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányai-
kat s eddigi alkalmazásukat feltüntető hiteles okmányok-
kal, végre orvosi bizonyítványnyal felszerelve f . évi aug. 
hó 15-ig az ev. ref. egyház elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson, az 1895. évi június 28-án tartott 
egyháztanács gyűlésében. 

1—2 Az egyházi elnökség. 

Pályázati hirdetmény. 
A karcagi ev. ref. gimnáziumnál a Vl-ik osztály 

megnyitása alkalmából, az 1895/96-ik tanévre betöltendők 
a következő tanári állások: 

1. Magyar-német, vagy német-latin. 
2. Magyar-latin. 
3. Természetrajz bárminő melléktárgygyal. 
Ezen állások mindenikével, ha okleveles pályázók 

lesznek, 1000 forint törzsfizetés s 200 frt lakpénz j á r ; a 
helyettes tanár fizetése 800 frt. 

A fizetést mindég évnegyedenként előre szolgáltatja 
ki az egyházi pénztár. 

Pályázhatnak protestáns vallásű tanárok és tanár-
jelöltek. 

A megválasztottak állomásukat 1895. szept. 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Az okleveles rendes tanár egy évi sikeres működés 
után véglegesíttetik s kötelezett tagja az országos tanári 
nyugdíjintézetnek, hova csak a fizetése után járó % " o t fizeti. 

A helyettes tanár oklevele megszerzése után nyom-
ban rendes tanárrá lesz s rendes tanári fizetést kap. 

A pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényüket 
1895. július 25-ig alólirotthoz küldjék be. 

Karcag, 1895. július 7-én. 

1—2 
Hajnal Elek, 

a gimn. igazgatótanács elnöke. 
HORNYÁNSZKY VníTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPR8TRN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség1: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadő-liivatal : 
Horni/ánstki/ Viktor leönyvheveskertése (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 : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 Ttr; egész évre : 9 frt 

Egyes szám ára 20 Jer. 

Vallásfelekezeti magyar unió. 
Alapos közleményt olvastunk e lapokban 

a vallások világparlamentjéről, mely a közelebb 
mult 1893. évben az északamerikai Chicagóban 
tartatott. 

Ha nem becsüljük is túl ezen vallási kon-
gresszus eredményeit, s habár az emberi nem 
ismeretes főbb vallásainak képviselete nem volt 
is teljes az összejövetelnél: a kezdeményezés 
bizonyára emlékezetes marad s megérdemli, hogy 
korunk legnevezetesebb eseményei közé soroz-
tassék. 

Azonban nézetem szerint nagyon is széles 
alapra lévén fektetve a kezdet, kivánt célt nem 
érhet. Földünknek sok milliót számláló keresz-
tyénsége még ez idő szerint is nagy kisebbség-
ben van a judaismus, mohamedanismus, budd-
haismus s a szinte megszámlálhatlan pogányság 
összeségéhez viszonyítva, s magának a különben 
is már szerfelett elágazott keresztyénsógnek any-
nyira kívánatos egyesítése is, mely csak fokoza-
tosan történhetik, elég nagy feladatul ós anyagul 
szolgálhat egy vallási parlamentnek, míg az ösz-
szes emberiség vallási egy beforr adása, vagyis az 
egy akol és egy pásztor eszméje, ha ugyan tény-
leg érvényesíthető, a bámulatosan meggyorsított 
közlekedés s a keresztyén missziók apostoli tevé-
kenysége mellett is csak késő évezredek múlva 
valósulhat meg. 

Ezért láthatta korszerűnek a római katho-
likus keresztyének jelenlegi egyházi feje, a tisztes 
vénsége mellett is szokatlanul munkás és tevé-
keny XIII. Leo pápa, a keresztyénség fokozatos 
egyesítését célozva, ezen lapokban is ismertetet t 
szózatait egyelőre a görög keleti és az anglikán 
egyházhoz intézni, s ezeknek hiveit a római 
katholicismus kebelébe áthivogatni. 

De habár a pápaságnak békés utat követő 
hittérítési kísérletét nem rosszalhatjuk, ennek 
kedvező sikere egyátalában nem remélhető, főaka-

dályaul szolgálván, hogy valamint a görög keleti, 
úgy ' az anglikán egyház is nemzeti, az egyik a 
szláv, a másik az angol nemzeti élettel lévén 
szorosan egybeforrva. 

A görög keleti egyházhoz az összes északi 
és déli szlávságnak, sőt a római vegyülékkel 
kérkedő románságnak is nagyobb és törzsökös 
része ősi tradíciójánál fogva nemzetiségi szem-
pontból egész a rajongásig ragaszkodik, s az 
angol köznép is — habár főpapjai és főrendei 
sorában a Rómával kacsingató puseysmus ko-
runkban tevékenyen működik — nemzeti egy-
háza mellett állhatatosan kitart s angol eredetű 
északamerikai hitsorsosaival együtt még folyvást 
a hajdani, »no popery«-t hangoztatja, s így bíz-
vást elmondhatjuk, hogy valamint a görög keleti, 
úgy az anglikán egyház kebelében is nemcsak 
tényleges eredmény, de minden nyom nélkül fog 
a pápai szózat elhangzani, annál inkább, mivel 
világos, hogy a magas politikával is serényen 
foglalkozó XIII. Leo hívogató szózatai közvetve 
a római pápák megszűnt világi uralmának még 
mindig remélt visszaállítására irányulnak. 

Iláromszázaclos sajnos különválás után ko-
runkban újra egyesült magyar hazánk ez idő 
szerint nagy ünnepségek küszöbén áll, jövő 1896. 
évre lévén kitűzve a magyar nép honfoglalásának 
s államalkotásának évezredes nemzeti ünnepe. 

P^olyó századunkban a nyelvi és nemzetiségi 
közösség a népek életében sokkal erősebb kap-
csot képez a vallásfelekezeti köteléknél, de ha 
esetleg az utóbbival egyesül, elöntő befolyást 
gyakorol egész nemzetek és országok sorsára. 

A két hitvallásra oszlott magyar evangéli-
kusok miként ülhetnék meg méltóbban és haza-
fiasabban az ezredévesség nemzeti ünnepét, mint 
ha egymással ú j ra egyesülve egyházilag össze-
forradnának! 

A vallásfelekezeti unió köztünk is vajúdik 
már évtizedek óta, de elaludt, az 1848. évben 
feltűnt s időközben elmérgesedett nemzetiségi 



\ 

mozgalmak mellett arra semmi kilátás nincs, 
hogy a célba vett vallási unió általánossá vál-
hassék ; éleszszük tehát fel a vallásfelekezeti 
részleges vagyis a magyar unió eszméjét közös 
hazánk magyarajkú evangélikusai és reformá-
tusai közt. 

Ha az isteni szentháromság s Jézus Krisztus 
istenségének sarkalatos hitelvére nézve egyező 
értelemben vagyunk; ha csak a keresztséget és 
úrvacsorát hiszszük és valljuk szentségeknek; ha 
a római pápát a közönséges keresztyén anya-
szentegyház látható fejéül el nem ismerjük, s 
hitbeli csalatkozhatlanságát el nem fogadjuk; ha 
azt tart juk, hogy egyedül idvezítő keresztyén 
egyház e földön nincs s nem is lehet; ha egy 
•nyelven dicsérjük és dicsőítjük az igaz Istent: 
vájjon az úrvacsorának köztünk különböző értel-
mezése s ezen szentségben való részesülésnél 
fenforgó titkos subtilismus, a külső isteni tisztelet 
szertartásainak jelentéktelen eltérése, a kereszt-
nek ós képes oltároknak a régi időkből szár-
mazó, s különben sem általános használata, 
megérclemlik-e, hogy még a jövő 20-ik század-
ban is egymástól különválva marad junk? 

Ha magyar hazánk bánsági megyéinek szá-
mos községeiben 3—4—5-féle nyelvű és nem-
zetiségű hívek is megférnek s békésen együtt 
élnek az egy római katholikus egyházban, s egy 
közös templomban dicsérik a nagy Istent: vájjon 
a magyar ajkú evangélikusok s reformátusok 
nem egyesíthetik-e sok helyeken fennálló kettős 
imaházaikat ? 

Azonban a dolog természeténél fogva egye-
sülés és összeolvadás csak úgy létesülhet a kettős 
vallásfelekezet közt, ha a kisebbség alárendeli 
magát a nagy többségnek. 

Mi reformátusok egy számba se vehető cse-
kély töredéken kívül mindnyájan törzsökös tiszta 
magyarok vagyunk, lélekszámunk az egyesült 
magyar hazában többszörösen meghaladja magyar 
ajkú evangelikus testvéreink lélekszámát, a 
crypto-calvinismus nem csak Németországban 
tünt fel, gyökeret vert az nálunk is evangelikus 
testvéreink közt már a XVII. században, míg a 
crypto-lutherismus a magyar reformátusok közt 
is teljesen ismeretlen. Mióta a XYI. századbeli 
hazai magyarságnak Luther nézetét elfogadó 
nagyobb része ezen nézettől nem sokára elhajolva 
Calvin nézetét és tanát s a helvéciai hitvallást 
bevette, s mellette a bekövetkezett kegyetlen 
üldözések dacára állhatatosan megmaradt, csak 
kivételesen merült fel, hogy — az erdélyi Bar-
czaságon, az anyaország némely felvidéki megyéi-
ben, s az ausztriai tartományokhoz közelebb 
fekvő dunántúli országrészekben — Luther néze-
téhez szórványosan visszatért. 

A fentebbiekből önként következik, hogy a 
reformátusok által a legújabb időben használatba 
vett s már törvénybe is igtatott vallásfelekezeti 
kettős név, mint különben az uniónak is meg-
felelő, az unió után is közösen megtartandó 
volna. 

A két evangelikus felekezet vallási uniója 
egészen más tekintet alá esik hazánkban, mint 
a nagy Németországban, hol a nép egynyelvű-
sége mellett az unió tisztán hitfelekezeti kérdést 
képez. 

Nálunk magyaroknál, ezen számos népfajok 
s különböző nemzetiségek által megszaggatott 
közös hazában a magyar ajkú evangelikus és 
református testvérek közötti vallási unió egyszers-
mind nemzeti és állami szempontból is nagy 
horderejű, melynek tényleges előmozdítását az 
áldozatkész hazafiság indokolja, mert általa az 
országalkotó s fentartó magyar népfaj jelentéke-
nyen erősbödnék s tömörebbíttetnék. 

A két evangelikus vallásfelekezet tagjai már 
különben is unják a roppantul felfokozódott ál-
lami egyenes és közvetett adók mellett szintén 
felszaporodott egyházi terheket, melyeket anya-
gilag kevésbbé nyomott jámbor őseik oly áldo-
zatkészséggel viseltek, hogy pedig ezeket az 
1848. XX. törvénycikk 3. §-a értelmében egészen 
az államkincstár fedezze, erre jelen korunkban 
vajmi kevés kilátás van. 

Az elkedvetlenítő egyházi terhek köztapasz-
talás szerint nagyban előmozdítják a személyes 
és házassági érdekekből úgyis számos kitérése-
ket s a secták keletkezését, jelentékenyen nevelik 
a vallási közönyt és hitetlenséget, az ezzel kapcso-
latos erkölcsi sülyeclést, s a socialismus terjedését. 
Egymással egyesülve s összeforradva a két evan-
gelikus vallású magyarság könnyebben megbírná 
az egyházi terheket, mert ezek jelentékenyen 
megapadnának; az egyházi és iskolai alapítvá-
nyokat — a mennyiben nem külön nemzetisé-
geket illetnek — a lélekszám arányában meg 
lehetne osztani a magyar és más ajkú evangélikusok 
közt, s az egyesülés és egybeolvadás után az 
egyházkerületeket s egyházmegyéket is célsze-
rűbben lehetne elrendezni. 

A mi pedig az isteni tiszteletet illeti, a fel-
serdült evangelikus testvéreknek az unió után 
is megengedendő volna, hogy — ha úgy kíván-
ják — az úrvacsora szentségében az eddigi alak-
ban és módon részesüljenek, s a templomi szer-
tartásoknál más ideiglenes kivételek is alkalmaz-
hatók volnának. 

Továbbá kiemelendőnek tart juk, hogy a már 
közel időben életbe lépendő kötelező polgári 
házasság s az állami anyakönyvezés nézetünk 
szerint lényegesen megkönnyebbítené a magyar 



e v a n g é l i k u s o k és r e f o r m á t u s o k közöt t i va l lás-
fe lekeze t i un ió t . 

V é g ü l m e g j e g y e z z ü k , h o g y a m a g y a r a j k ú 
e v a n g é l i k u s o k n a k a r e f o r m á t u s o k k a l va ló va l lás i 
e g y e s ü l é s e s ö s s z e f o r r a d á s a azon va lósz ínű köve t -
k e z t e t é s r e ^ f e l j o g o s í t a n a b e n n ü n k e t , hogy a t i szán-
túl i o r s z á g r é s z e k b e n m á r e g é s z e n m a g y a r o k k á 
vá l t h a z a f i a s é r z e l m ű g ö r ö g k a t h o l i k u s o rosz tes t -
v é r e i n k , k i k n e k ősei B o c s k a y I s t ván s II. R á k ó c z i 
F e r e n c z f e j e d e l m e k zászlói a l a t t M a g y a r o r s z á g 
s z a b a d s á g á é r t e g y ü t t h a r c o l t a k é s v é r z e t t e k a 
r e f o r m á t u s o k őse ivel , k ik az 1 8 4 8 / 4 9 - i k évi füg -
g e t l e n s é g i h a r c o k b a n is o r s z á g u n k v é d e l m é b e n 
m i n d v é g i g h i v e n k i t a r t o t t a k , k i k m á r ú g y i s ne-
h e z e n szivel ik az á l t a lok n e m é r t e t t ó-szláv n y e l v ű 
egyház i l i tu rg iá t , h o g y a b á r j ó v a l k i s e b b szám-
b a n k ö z t ü n k e l m a g y a r o s o d o t t g ö r ö g k a t h o l i k u s 
ós g ö r ö g ke le t i v a l l á s ú r o m á n , s z e r b s m a c e d ó n 
g ö r ö g e r e d e t ű p o l g á r t á r s a i n k is, k ö v e t v e a jó 
pé ldá t , s z in t én h a j l a n d ó k k á l e n n é n e k , a m a g y a r 
a j k ú e v a n g é l i k u s o k s r e f o r m á t u s o k va l l á s fe l ekeze t i 
u n i ó j á b a be lépni . 

Fec i q u o d po tu i f a c i a n t m e l i o r a p o t e n t e s ! 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsnok. 

Válasz XIII. Leo levelére. 
Arra a felhívásra, melyben XIII. Leo az angol bá~ 

ránykákat a római akolba hívogatja, most a Church Asso-
ciasion, egy hatalmas társulat, melynek tagjai a püspöki 
egyházhoz tartoznak, a következő nyilatkozattal felelt: 

Tekintettel arra, hogy XIII. Leo pápa levelet intézett 
az angol néphez, melyben felhívta, hogy vele, a Krisztus 
egyháza Főpásztorával való egyesülésért imádkozzunk a 
szentekhez: a »Church Associasion« igazgató tanácsa, az 
angol egyház sok ezer hű tagjának nevében, ezennel ki-
nyilvánítja, hogy saját egyházunk alaptételeihez s elveihez 
való becsületes ragaszkodásunk tiltja, hogy a római szer-
vezettel való egyesülésről csak egy pillanatra is, mint 
lehetőségről gondolkozzunk. 

Azt tartjuk, hogy papjaink fogadalmuk által kötelezve 
vannak, hogy minden az Isten igéjével ellenkező téves tant 
elutasítsanak és sehol sincs a téves tanoknak oly gyűjte-
ménye, mint a római közösségben. 

Ragaszkodunk a 39 cikkhez s legelői teszszük ezek 
közül is a Vl-at, a mely szerint a Szent írás a hit és 
erkölcsre tartozó dolgokban az egyedüli tekintély, a mely 
tétel homlokegyenest ellenkezik a római egyház megron-
tott hagyományaival. 

Ismételjük a XXXIX. cikket, mely szerint a római 
püspöknek nincs joghatósága Angliában s mint hű britt 
polgárok, teljességgel nem ismerjük el a pápát Pásztornak 
és Kormányzónak. 

Kinyilvánítjuk a XIX. cikkel egyetértve, hogy Róma 
nemcsak szertartásokban, de a hit dolgaiban is tévedett 

s nem akarjuk Istent azzal kisebbíteni, hogy közösséget 
vállaljunk a tévedésekkel. 

Állítjuk a XXII. cikkel, hogy Róma tana a tisztító 
tűzről, bűnbocsánatról, képek és ereklyék tiszteletéről s a 
szentek segítségül hívásáról bűn és képtelen dolog, a mely 
nem nyugszik az írás bizonyságtételén, sőt az Isten igé-
jével ellenkezik. Épen azért valóságos káromlásnak tart-
juk a mi Urunk Jézus Krisztus, Isten és ember közt 
egyetlen közbenjárónk ellen a pápa felszólítását, hogy 
könyörögjünk >Szent Gergelyhez, Augustin tanítványához, 
Szent Péterhez, Szent Györgyhöz s Máriához, az Isten 
szent Anyjához«, valamint káromlásnak tartjuk, hogy ő 
hatalmat vesz indulgentiák adására s káromlásnak tartjuk 
a levélhez csatolt s Máriához intézett imádságot is. 

Továbbá borzadálylyal utasítjuk vissza az eretnek-
séget, mely egy teremtményt a Teremtő anyjának nevez 
s merészli őt oly tulajdonokkal felruházni, a melyekkel 
egyedül az Isten bír. Nem felejthetjük el, hogy jeles refor-
mátoraink Crammer, Ridley, Latimer, Hooper és mások a 
halálig ellenállottak annak a szörnyű tannak, a mely sze-
rint »a miseáldozatban a pap, a mint mondják, Krisztust 
ajánlja fel az elevenekért és holtakért s mindezeket a 
XXXI. cikkel istenkáromló meséknek és veszedelmes csalá-
soknak tartjuk teljességgel. Nem akarjuk, hogy Rómával 
együtt részünk legyen a Jézus martyrjainak vérében s 
nem akarunk ama bálványimádás szolgái lenni, mely min-
den igaz keresztyén előtt rettenetes. 

Egyetértünk a pünkösdi homiliával (második rész), 
hogy Róma pápái és főpapjai »méltán számíttatnak a hamis 
próféták és hamis Krisztusok közé. melyek egy darabig 
csalják a világot*. Az ég és föld Ura védjen meg zsar-
nokságuk és büszkeségük ellen, hogy az Ő szőllejébe soha 
be ne léphessenek és munkálkodjék az ő irgalmából 
Szent Lelke hatalmas erejével mindenek szivében, hogy 
az Ő Fiának, a Krisztusnak vigasztaló evangeliomát jól 
prédikálják, jól fogadják, s kövessék minden helyen, a bűn, 
halál, pápa, ördög s az Antikrisztus egész országa meg-
döntésére. 

Visszautasítjuk továbbá a pápa leveleinek ama téves 
állítását, mely szerint Anglia a XVI. században megszent-
ségteleníttetett s szent hitétől megfosztatott és hálát adunk 
az Istennek a dicső reformációért, mely által polgári és val-
lásos szabadságot szereztünk és a mely (ép a pápa bi-
zonysága szerint is) e nagy népet bibliatisztelő, vasárnap 
megtartó, igazságot szerető, erkölcsös és előremenő néppé 
tette és pedig minden keresztyének közt a legnagyobb 
mértékben. 

Megemlékezünk arról is, hogy a saját maga által 
ü. n. apostoli és szentszék mindent elkövetett a refor-
mátorok munkájának megsemmisítésére. S míg a Jézus 
szentelned;, a kik szégyenletes összeesküvések, véres öldök-
lések s a borzasztó inquisitió által annyit szenvedtek 
emléke íenmarad: nem kötünk tisztességtelen békét Ró-
mával. 

A Mindenható Isten s honfitársaink előtt szégyen-
letesnek mondjuk, hogy sokan, a kik az angol egyház 
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tagjainak tartják magukat, sőt tisztséget is viselnek abban, 
római szokásokat hoznak be protestáns egyházunkba és 
kacérkodván azzal, a kit az írás » Titoknak vagy Baby-
lonnak, nagy Paráznának« nevez, a pápát arra indítot-
ták, hogy ez áldatlan egység létrehozására lépéseket 
tegyen. 

Végre felhívjuk az Istent imádó és önérzetes brit-
teket, az egyház történetének e komoly órájában, hogy 
legyenek méltók dicső multukhoz s biztosítsanak gyer-
mekeik számára hasonló dicső jövőt, mondván a nagy 
Apostol ihletett szavaival: >A szabadságban azért, mely-
lyel a Krisztus megszabadított, álljatok meg, s ne kössé-
tek meg magatokat ismét a szolgálat igájával!« 

A »Times* után J. P. 

Észrevételek az országos gyámintézet újabb 
tervezetéhez. 

Nem értem, hogy ha a szuperintendenciák többségé-
nek nem kell, miért szükséges az országos gyámintézetet 
most és a terv szerint megalkotni. 

Helyes volna, ha a szuperintendenciák a rosszul 
informált zsinattól a jobban informálandó zsinathoz apel-
lálnának s végleg elvetnék az országos gyámintézet esz-
méjét. Legyen inkább szuperintendenciális; de nem országos. 
Hiszen, ha a zsinat még a kultuszokban is megengedi a 
traktusok szerinti divergenciót, mért csinál »muszáj os 
országost« a kevésbé lényegesből? És mellé még két 
országból egyet. 

Erdélynek úgy is mindenben van specialitása, legyen 
ebben is. 

1. A tőkegyűjtés szükségtelen, mivel a lelkészi tes-
tület mindig élő és el nem veszhető tőke. 

Az évi kiadást fedezze: 
o) a lelkészi testület, 
b) az állami szubvenció. (Biztosan megengedi az 

állam); 
c) a domesztika, 
á) az egyházak. 
A tőkegyűjtést nem helyeslem azért, mivel a legjobb 

hírű pénzintézetben is nagy bukások történhetnek; továbbá 
a minden században előfordulni szokott pénzdevalváció 
is tönkreteheti, a lelkészek által nagy panaszszal évtizedek 
alatt összerakosgatott összeget. 

Én még soha sem hallottam rosszhírű pénzintézetet 
megbukni, mert olyanba senki sem helyezi a pénzét, tehát 
nem is existálhat. És az én pénzemmel még soha sem 
szökött el gazember, hanem becsületes. Mert gazembernek 
nem adtam volna. 

A jóhírű intézet tehát csak idő és viszonyok kérdése. 
De nem teljes biztosíték. 

Ha tehát csakugyan muszáj lesz tőkét gyűjteni, 
akkor is inkább ajánlom, hogy adassék ki betáblázásra 
6 7s percentre. így többet is jövedelmez, és biztos helyen 
is lesz; és sok református emberen is segítve lesz, kik 
kivétetnek a káptalanok zsebéből. 

2. Az egyes pontokra következők az észrevételeim: 
3. §. Tagjai lehetnek a theol. tanárok is. 
Ez a lehetnek sérelem a lelkészekre nézve. Mert ha 

minden lelkésznek muszáj tagjának lenni, akkor senkinek 
sem lehet a belépést tetszésére bízni. 

Az a kérdés, hogy a theol. tanár lelkész-e? Ha az, 
akkor kötelezett tagja; ha nem az: be nem veendő. És 

különös volna, hogy egy lelkészi gyámintézetnél épen a 
nem lelkésznek nyújtatnék kedvezmény. 

A ki lelkésznek deklarálja magát az előnyben, nyil-
vánítsa magát annak a teherviselésben is. 

3. Az I. f, 5. §. szerint »segélyezésre igényt nem 
tarthat azon lelkészi özvegy vagy árva, kinek néhai férje, 
illetve atyja állásáról önként lemondott vagy állásából 
egyházi bíróság jogerős ítéletével elmozdíttatott*. 

Ezt a §-t nem tartom helyesnek s így elfogadható-
nak. Nem pedig azért, mert lehetnek esetek, midőn a 
lelkész inkább óhajtaná öregsége napjait valamely neki 
tetsző csendes körben eltölteni, mint például némely káplán 
durvaságától vexáltatni; mert szomorú eseteket tudok, 
midőn az elöregedett családnak szemére hányta, hogy ő a 
kenyérkereső; ő az első a háznál; hogy a vén papné 
nem tud szépen vasalni; s dobálta neki vissza a már 
kivasalt inget, kráglit, nyakkendőt; a ki nem elégedett 
meg a koszttal s fitymálva követelt húst, süteményt és 
bort stb. Ehhez csatlakozik gyülekezete hasonló bánás-
módja, a mit könnyen fel lehet heccelni a tetszetős ifjú-
nak, mert könnyen bánnak némely helyen az öreg lel-
készszel már akkor, mikor Shakespeareként »az élet színbora 
lefejtve és csak a seprő maradt*; e § szerint még az a 
csekély reménye sincs, hogy lemondván, csendességben 
élhessen, mivel özvegye elveszti a gyámintézetben való jogát. 

Nem fosztanám meg továbbá azt a családot sem, 
melynek feje elmozdíttatik. Elég csapás ez maga is. És az 
elmozdításra néha olyan felfujt okok is működhetnek 
közre, a melyek sokszor nagyon is relativek. 

Tehát ezen §. akként módosítandó, hogy akár le-
mondás, akár elmozdítás esetében is, a maradék élvezi a 
gyámintézet jogait, ha az illető családfő fizeti haláláig az 
évi illetéket. 

A 8. §. a) b) c) pontjai tehát még kibővítendők 
ezen esetekkel. 

»Az évjáradék megszűnik, ha a fiárvák 20 évet, 
a nőárvák 18 évet betöltöttek.* (16. §.) 

A tanítóságon kívül egy állás sincs, melyen 20 éves 
korában önálló lehetne a fiú, legalább 22 év veendő fel, 
mint a mennyi okvetlenül kell az iskolák elvégezéséhez. 

A nőárváknál kétféle tervet ajánlok, nevezetesen: 
ha évi járulékban részesülő anya él, akkor 20 éves koru-
kig; ha nem él, 26 éves korukig. De nem 18 év, a mely 
körül épen legtöbbre van a leánynak szüksége. 

A 18. §. ezen része »és kifogástalan életet folytat« 
kihagyandó, ki bírja azt igazán elbírálni az Istenen kívül, 
hogy egy családi drámában kinek van igaza! És ki bí-
rálja meg, és hol van a határ, melyben egy nő életét 
kifogástalannak vagy kifogásolhatónak lehet jelezni ?! 
Esperes? szomszéd lelkész? vagy traktuális gyűlés? az 
ezerszájú roszakarat alapján ? És egy terjedő rosszakaratú 
hír után ki indítja a vizsgálatot? a mi arra való, hogy 
sok gonosz felmentessék, de a miben mindig meggyaláz-
tatik a tisztesség? És ha a vizsgálaton semmit sem derít 
ki, indíthat-e az özvegy a vizsgálatot elrendelő ellen be-
csületsértési pert ? stb. 

No, már ez az ezerféle visszaélésre okot szolgáltató 
pont mindenesetre kihagyandó. 

így a 19. §. c) pontja is teljesen kihagyandó. Nincs 
olyan biztosító intézet a világon, mely erkölcsi magavi-
selethez csatolná a jutalékot. 

Sőt mennyire alapja lehetne épen az erkölcstelen-
ségnek, a mennyiben a némely befolyásosabb emberek 
iránti engedékenység vagy visszautasítás kétfelé vezető 
útja elé állíttatnék az özvegy azon presszió alatt, hogy 
hátha nem referál róla kedvezőleg az illető. Sapienti 
pauca. 



A III. fejezet 20. §. 2. p. »Az évi tagsági díj az 
évi fizetés 21/2°/0-ában állapíttatik meg.« 

Ez a pont sem fogadható el, mert igazságtalan. 
Nevezetesen az I. Fejezet 6. §. jelzett testvériségnek 

igen elég tétetik az által, hogy az első pontban felvett 10% 
befizettetik. De nem tartom sem igazságosnak, sem méltá-
nyosnak, hogy egyik ember, a másik részére egész éle-
tében, muszájból gyakorolja a testvéri szeretetet. A sze-
retetnek is van határa. 

Hanem igenis, az évi járulékot fizesse minden lel-
kész egyformán. 

Atalában annyiféle erőszak látszik e tervezeten, hogy 
inkább lehetne muszáj intézetnek nevezni. 

Nagy hiba, hogy az egyházak nem vonattak be a 
gyámintézet jövedelmei közé. 

• * A tanítóért fizet a gyülekezet. Hát a lelkészt ne 
* méltatná erre?! A tanítóért fizet nyugdíj cím alatt, 40 évi 

szolgálat után egész nyugdíjat élvezend. Mivel pedig 18 éves 
korában már megkezdődhet az évek számítása, 58 éves 
korában egész nyugdíjjal félrevonulhat. A lelkészek pedig 
még csak akkor érzik igazán hivataluk súlyát, stb. 

Szóval a gyermektanítóért fizet a felekezet, a nép-
tanítóért, a lelkészért meg nem fizet. Mert a domesztika 
megint más. Jól megértsen minden érzékenykedés. Mert 
nem a tanítóktól irigylem a gyülekezet által történt fizetést, 
hanem fáj a lelkészek ügyének mellőzése. 

Tehát méltányosnak tartom, hogy ha már ez a szá-
zad (szerintem nagy igazságtalansággal) annyira belekeve-
redett a nyugdíj és gyámintézet alkotásába, hát vonassanak 
abba nyiltan az egyházak is. 

1. Jegyzet. A konventi jegyzőkönyv felterjeszti a 
kormányhoz a kongruát, melynek alapján 800 frt lesz a 
minimum. 

A gyámintézet §-ai közé beigtatandó, hogy ha ez a 
800 frt keresztül vitetik, minden lelkész köteles a 800 frtig 
terjedő differenciának 1 0 % - á t befizetni. És ha ez a 800 frt 
minimum megvalósul, az egyenlő évi járulékot még örö-
mestebb fizethetik az addig 4—500 frton nyomorgott 
lelkészek. 

2. Jegyzet. Minden lelkészi jövedelem újra számí-
tandó, s abból a stóla kihagyandó. Az ezelőtt 10 évvel 
felszámított lelkészi jövedelem nagy változást szenvedett. 

3. Jegyzet. Mivel pedig tudomásom szerint ez a 
gyámintézet a lelkészek, szuperintendenciák nagy részének 
nem kell; pedig ezen lelkészek is szeretik nejeiket s gyer-
mekeiket ; ne erőlködjék hát azokat náloknál jobban sze-
retni senki, leghelyesebb volna a rosszul informált zsinattól 
a jobban informálandó zsinathoz apellálni s az országos 
gyámintézet eszméjét végkép elvetni. 

Inkább legyen külön minden szuperintendenciának. 
De mindenesetre külön Erdélynek és külön Magyarország-
nak. A szegényebb szuperintendenciák segélyeztessenek 
többel az államsegélyből, a domesztikából; de ne erősza-
kolja senki ezt a gyűlölségre vezető nagy egyöntetűséget. 

1895. július 5-én. Falusi. 

I S K O L A Ü G Y . 

A pápai egyházmegyei tanító-egyesület 
történetéhez. 

Most, midőn a vallás és közoktatási miniszter ren-
delete alapján a »Magyarországi tanító-egyesületek törté-
netének egybeállítása* munkában van, érdekesnek tartom 

közölni a pápai egyházmegye tanító-egyesületének rövid, 
vázlatos történetét. 

Ezen egyesület 1864. évben alapíttatott, az egyház-
megye éber, munkás esperese, Antal József felhívása és 
Tóth Balázs takácsi lelkész buzdítására. Tagjainak száma 
állandóan 41, mivel az egyházmegye 41 rendes tanítói 
állomás felett rendelkezik. 

Feloszlik ezen egyesület négy körre, ú. m. pápa-
vidéki, marczalvidéki, bakonyvidéki és ajkavidékire, mely 
kis körök jegyzőkönyveiket az egyesület felügyelete és 
felülbirálata alá tartoznak beterjeszteni. 

Az egyesület alakulása óla 54 közgyűlést tartott és 
helyi érdekű tanügyi dolgokkal foglalkozott. 1892. évig 
nevelés- és tanításügyi értekezések és gyakorlati tanítások 
a közös gyűlésen tartattak, önként vállalkozott tanítók 
által. 1892. év óta ezen értekezések és gyakorlati taní-
tások a kis körök feladatává tétetett. 

Nagyon érdekes az értekezők és gyakorlati tanítást 
tartók munkásságát nézni. A kor nézetét, irányát hiven 
tükrözik ezen munkálatok. Volt e körben egy munkás 
tankönyvíró, Halasi István nevű pápai tanító is, ki évről 
évre fokozott mérvben értekezik s tanítja a fiatalabb 
nemzedéket. Megérdemli ezen már elhunyt, vallásos irányú 
és minta-tanító, hogy értekezései, tanításai címeit meg-
örökítsem. 1865. évben: »Az ütenvirás*, »Vallástaniak és 
reáliák összeegyeztetése^ 1866: »A kisdedóvásról«»Saját 
természettanát és földrajzát ismerteti.« 1867. évben pihen. 
1868: »Magyar nemzet történelme® című művét ismerteti. 
»Matliematikai földrajz és Veszprémmegye térképe* című 
művét mutatja be. 1869 : »Vezérfonal a földrajztanítás-
hoz«. 1874: »A métermérték tanításáról*. Ezóta meg-
szűnt értekezni, újabb fiatalabb erőknek adott helyet. így 
értekeztek vagy gyakorlati előadást tartottak 1875-ben 
Fördős Kálmán a »Számtanításról*. 1877-ben Hetesy 
Dániel jelenleg takácsi tanító, Halasi István veje »A házi 
ipar tanításáról«. 1877-ben még Takács József: »A tizedes 
törtekről«. Tót Kálmán tapolcafői tanítónak 1878. évben 
két előadása van: »A kezdőkkel való számtanítás« és a 
»Természettanból*. 1879: Hetesy Dániel »A lombfűrészet«, 
»Méhészetről«. 1880: Varga Kálmán »Nyelvtan*. 1881: 
Tóth Kálmán »Földrajztanítás és térképkészítés módja«. 
1883: Tóth Kálmán »Az iskolai csendes foglalkozásokról*. 
1884: Horváth Pál »Énekkarok felállításáról*. 1885: He-
tesy Dániel »Fatenyésztésről*. Szabó Iván »Községi fais-
kolákról*. Hetesy Vince »Az alkotmányról^ 1886: Szabó 
Iván »Az iskolai egyenlőségről*. 1889: Lajos Pál »A tör-
ténet-tanításról*. Gyakorlati tanítást tanított még: Balogh 
Sándor, Hetesy Lajos, Cseh István, Cseh Gyula, Csizmadia 
Károly. Tehát 41 értekezés, vagy gyakorlati tanítás tizenöt 
tanító által, mi igen szép eredmény. 

Az egyesület tisztikara az egyesület évében. Elnök: 
Tóth Balázs takácsi lelkész, jegyző: Dörögdi Benő, jelen-
leg ta.-feveli jegyző. 1894-ben elnök: Szekeres Mihály 
esperes, alelnök: Hetesy Lajos mezőlaki tanító, jegyző és 
könyvtárnok: Jilek Ferenc pápai tanító. Pénztárnok : Bolla 
Ferenc dákai tanító. 



Az egyesület az utóbbi években új alapszabály-készí-
téssel foglalkozott, mit ez évben be is terjesztett az egyház-
megyéhez megerősítés végett, honnét a nagyméltóságú 
vallás és közoktatási miniszter úrhoz fog hasonló célból fel-
küldetni. Szekeres Mihály, 

esperes. 

T Á R C A . 

Az ötödik evangeliom. 
Ir ta: Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás.) 

Sem időm, sem hivatásom nem engedi, hogy az 
ó-testamentomnak más vallásokhoz való viszonyáról szóljak. 
Lehetséges, hogy idegen, egyptomi vagy babyloniai, esetleg 
persa befolyások érvényesültek Izrael vallásos életének ki-
képződésében, bár a zsidóság merev válaszfalat vont maga 
és a pogányság közé. Az Egyptommal való ellentét, mely 
a zsidóságot át meg áthatja, a zsidó vallás kezdete és 
princípiuma a próféták felfogásában. 

Ez esetben Izrael a mesebeli Midas királyhoz volna 
hasonló, ki mindent szenvnyé változtatott, valamihez csak 
ért. Mert sikerült volna neki saját alapgondolatának ellenke-
zőjét, a mi az eredeti ellentétet képviseli minden már meg-
levővel szemben, annyira beolvasztani és alattvalóvá tenni, 
hogy immár nagyon nehéz a zsidó átalakításban és át-
teremtésben az eredetit felismerni. 

S melyik ez az alapgondolat? Hit az egy Istenben. 
Tán e hit kezdetben inkább henotheismus, mint mono 
theismus, inkább hit egyben (a sok közül) mint hit az 
egyedüli Istenben. E hit az egész nép közös javává lőn. 
Mózes az egy Isten-imádást népvallássá tette. Az egész 
nép általa >szent néppé és királyi papsággá* emeltetett. 
Papi hivatása e népnek ama misszió, hogy szellemi sajátját 
közölje a többi népekkel, kik még a »Szentek szentjén* 
kívül állnak, közölje az egész emberiséggel. 

E feladatot a próféták felismerték és hangsúlyozták 
sokszor. Lészen az utolsó napokban, prófétálja Esaiás 2, 2, 
hogy minekutána az Úr házának hegye minden hegyek-
nek felette helyheztetik és magasabb lészen minden hal-
moknál, hogy minden pogányok arra gyűljenek. És nyitva 
lésznek kapuid szüntelen — mondja a 60., 11—12-ben — 
éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy bevigyék hozzád 
a pogányoknak sokaságát, azoknak királyaik is bevitesse-
nek. Mert a nemzetség, az ország, mely neked nem szol-
gáland, elvész és azok a népek mindenestől elpusztíttat-
nak. A pogány népeknek is világosságul adtalak téged, 
hogy légy az én Idvezítőm a föld végső határáig (Es. 49,6.). 
Az Úr feltűri karját a pogányok előtt és a földnek minden 
határai meglátják a mi Istenünk idvezítését. (Es. 52, 10.) 
Az idegeneket — mondja a Jehova — az én szent he-
gyemre viszem és megvidámítom azokat az én imádságom-
nak házában. Azoknak égő áldozatjok és véres áldozatjok 
kedves lészen az én oltáromon, mert az én házam min-
den népek imádsága házának mondatik. (Es. 56, 7.) Men-
jetek által, menjetek által a kapukon, csináljatok utat a 
népnek, töltsétek fel, töltsétek fel az utat, hányjátok ki a 
köveket és emeljetek zászlót a népekhez. (Es. 62, 10.) 

Azon időben — bizonykodik Jeremiás — Jeruzsá-
lemet hívják az Úr királyi székének és minden nemzet-
ségek oda gyűlnek a Jehova nevéért és nem követik 
szivüknek akaratát (3, 17.). Az időben felemelem a Dávid 

leesett sátorát és betömöm annak repedéseit, mi róla 
letörött, újra ráerősítem, megépítem azt mint volt a régi 
időben, hogy bírhassák Edomnak maradékát és minden 
népeket, kik között az én nevem neveztetik.. (Ámós 9, 
11—12.) E reményeket táplálták, ápolgatták a próféták. A 
Mózes alapította szép vallás világvallássá lett. A Messiás 
— Zakariás 9, 10. szerint — békességet szol a pogá-
nyoknak, és tengertől tengerig terjed birodalma, s az 
EufratestÖl a föld utolsó határáig. 

így mondja ki a profetismus, hogy Istennek dicső-
sége minden földet betölt és a jövőben be fog tölteni, azaz 
már most is, a hol még nem, ott pedig a végső időkben 
minden teremtmények, mint a legfőbbet és mint minden 
istenség teljességét fogják dicsérni az Istent. Ezzel a dicsé-
rettel tartozik minden lény Istennek, azaz kell, hogy min-
denek dicsérjék és magasztalják a nekik adatott kijelentés 
szerint. Az Isten nevének dicsérete a legmagasabb és 
végső cél, melyért az igazi zsidó imádkozik: »Nem nekünk 
Uram, nem nekünk, hanem nevednek adj dicséretet.* 

Ebből látszik, milyen bizalommal és a győzelemnek 
milyen biztos tudatával tekint Izrael a jövőbe. 

Izrael a tulajdonképeni vallásos nép, par excellence 
a kijelentés népe. Mint a hogy a görögök az általános 
emberiesség terén minták, ügy a zsidók a vallás terén az 
igazi klasszikusok, az igazi példányképek. Gyenge az állam-
alkotásban, improductiv a művészetek terén, eminenter a 
vallásosság népe a zsidó. Ez a zsidó nép sajátossága, 
specifikuma, az ó-kor minden népei között — mondja 
találóan Beyschlag — hogy minden világi tekintetben 
képtelen a többivel versenyre kelni, de az Istennel való 
közvetlen érintkezésben az egyedüli; arra hivatva, hogy 
népe korlátait klasszikussá és univerzálissá emelje és 
nemzeti hitében az emberiség vallását előkészítse. 

0 ismeri és bírja az igazi Istent, s csak általa 
ismerhetik meg a többi népek. Más szóval: Izrael Isten-
nek a szolgája, küldöttje, prédikátora, prófétája az egész 
világ számára. 

Az a nép »első a népek között* (Ámós 6. 1.) nem 
tanul a pogányoktól. S jól vigyáz annak a nemzetnek 
minden tagja, nehogy idegen forrásból merítsen. Mikor 
Mózes kifejezetten megparancsolta: »Ne járjatok a pogá-
nyok rendeléseiben*, (III. 20., 23.) és Jeremiás óva inti 
őket: >Meg ne tanuljátok a pogányok utait (10, 2.), 

Hogy mennyire tiltakoztak a telivér zsidók az idegen 
ellen, mutatja a következő felelet: Azt kérdezték egyszer 
egy rabbitól, hogy mikor kell a gyermeket görög tudomá-
nyokra oktatni. Ezt felelte r á : »Akkor, mikor se nappal 
se éjszaka nincs, mert írva áll a törvényben, hogy éjjel 
és nappal tudakozd azt*. 

Távol legyen tőlünk azt állítani, hogy Jézus ily 
szűkkeblűségben részes lett volna. De abban aligha szabad 
kételkednünk, hogy Jézus is mint igazi izraelita, osztotta 
népe bizalmát a jövőre nézve. Legalább is e váradalmak 
és nézetek között nevekedett. Már most alig lehet elkép-
zelni, hogy ő, népe hű fia, oly népek tanítványául szegő-
dik, kiknek isteneik »semmitérő bálványok (Zsolt. 96, 5.), 
kiknek tanácsát az Úr elrontja«. (Zsolt. 33, 10.) 

De miért támaszkodjunk valószinüségi bizonyíté-
kokra? Tudunk mi más, jobb, biztosabb tanukat hívni 
állításunk bizonyítására. Tanukat, melyeket az evangé-
liumok adnak nekünk, még pedig apokryphok és kano-
nikusok egyformán. 

Azt hiszem, szabad a jelen esetben az apokryphekre 
is hivatkoznunk. Mert ezek sokat, nagyon sokat tudnak 
beszélni Jézus gyermekkoráról. Féktelen képzeletük előtt 
a legcsodásabb is természetesnek látszik. Jézus gyermek-
koráról adott rajzaik valóságosan káprázatosak. Négy éves 



korától kezdve támaszt fel holtakat, oroszlánok imádják, 
agyagból eleven verebeket csinál, kezének puszta érinté-
sével deszkát, széket, ágyat megnyújt, megkurtít, a szük-
séghez képest, szembetegeket gyógyít; vagy szavával gyer-
mekeket és embereket öl, kik megbotránkoztatják. Azt is 
tudják az apokryphok, miről volt szó a templomban Jézus 
és az írástudók között. Annyira sajátságos ez a beszél-
getés, hogy el kell mondanunk: »Egyik a legjobb írás-
tudók közöl kérdi Jézust: olvastad az írást ? Jézus feleié: 
nemcsak az írást, de azt is, a mit tartalmaz. És magya-
rázta nekik az írásokat és a Törvényt és a próféták 
könyveinek titkait. Dolgokat, miket egy teremtmény értelme 
sem fogott fel. Még ilyen ismereteket sem nem láttam, 
sem nem hallottam, mondá a kérdező. 

Volt ott egy bölcs, a csillagászatban járatos, ki 
kérdé Jézust, hogy foglalkozott-e csillagászattal? Jézus 
felele neki és megmagyarázta a sphárák számát, égitestek 
természetét és járását, azok viszonyait és minden lehető 
körülményeit, feljövetelüket és lenyugvásukat s más egye-
beket, miket soha emberi elme ki nem fundálhatott. 

Egy másik bölcs a gyógyászatból és természettudo-
mányokból kérdé. Jézus felelvén neki megmagyarázta a 
testek fizikai, metafizikai, hyperfizikai és hypofizikai tulaj-
donságait, gyógyszereit és azok hatását, a tagok, csontok, 
erek, izmok és idegek számát; azután a vérmérsékleteket, 
a meleget és szárazt, a hideget és nedvest és hatásaikat; 
azután hogy mi a lélek hatása a testen, annak érzékeny-
sége és tulajdonságai; a beszédre, haragra és óhajtásra 
való képességet ; majd a synthesyst és distinctiót és sok 
egyebet, miket soha teremtmény nem tudott. Ekkor felállt 
a bölcs, imádta Jézust, mondván: Uram, mostantól fogva 
szolgád és tanítványod leszek. Míg ezután erről-amarról 
beszéltek, belépett Mária, ki háromszor kereste már Józseffel 
együtt az elveszett gyermeket*. 

Ennyit tudnak az apokryphok Jézus gyermekkoráról. 
Csoda volna-e, ha i f j ú koráról is mondanának egynehány 
csodás regét? 

De nem, Ifjúkoráról nem beszélnek semmi különöset, 
s szűkszavú elbeszéléseik e korról feltűnően egyszerűek. 
»E naptól fogva — tudósítanak bennünket — kezdé el-
titkolni csodáit és mysteriumait és a törvényt tanulmá-
nyozni, mígnem harmincadik évét betölté. József házá-
ban voltak még Júdás és az ifjabb Jakab és a szűz anya 
Mária. Joses és Simon, idősebb fiai Józsefnek megháza-
sodtak s a magok családjával laktak. A két leánytestvér 
is férjhez ment és saját háztartással bírt. Jézus pedig 
amazokkal József házában lakozott, mint annak fiai közül 
egy, s Máriát anyjának, Józsefet atyjának hívta. Mindenben 
engedelmes volt nékiek, valamit csak parancsoltak és soha 
ellen nem szegült, hanem hallgatott szavukra, mint más 
emberfia, ki a földből származik. Sohasem haragítá meg 
őket; de körülvette őket nagy szeretettel, vigyázván rájuk, 
mint szeme fényére.* 

E szerint a szülői házból való távozás és a külföldre 
való út teljesen ki van zárva. A szülői házban maradt, 
engedelmes volt szülőinek mint más emberfia, s tanulta a 
törvényt harminc éves koráig. 

E tudósításokat megerősítik a kanonikus evangelio-
mok is. Első föllépéséről írva, Lukács ezt mondja 4, 16: 
és ő Nazarethbe ment, hol nevekedik vala és szokása 
szerint belépett a zsinagógába . . . Mi következik e közle-
ményből? Két dolog. Először, hogy Jézust úgy ismerték, 
mint Názárethbeht, másodszor hogy szokott az isteni tisz-
teletre járni. fia Jézus hosszabb idejű távollét után, mintegy 
idegen jelent volna meg, Lukács így nem írhatott volna. 
Kétségtelen, hogy Jézus földiéi körében nőtt fel. 

(Folyt, köv.) Gergely Antal. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Grádeczi S tans i th Horvá th Gergely és családja . Történelmi kor-
rajz kivált a XVI. század második felében. írta és a szepesmegyei 
történelmi társulat segélyezésével a millennium alkalmából kiadta 

Wéber Samu. Késmárk, 1896. 149 1. Ára 1 frt. 

Wéber Samu bélai evang. lelkész nemcsak a prot. 
közönség előtt, hanem a hazai történetírás terén általában 
ismert alakja prot. papi karunknak. A történeti tényekben 
igazán nagymultú Szepességnek politikai és protestáns 
egyházi szempontból való ismertetése képezi évek óta 
Wéber történetírói tollának egyik legfontosabb feladatát, 
így keletkeztek a »szepességi kor- és jellemrajzok«, és 
Béla városa és egyházának történetei, e célt szolgálják 
azon számos tanulmányai is, a melyek lapunkban, a Szá-
zadokban, a tört. társulat monumentáiban, a Kárpát-
egyesület s a szepességi történeti társulat évkönyveiben 
évek óta sűrű egymásutánban megjelentek. 

Jelzett művében bámulatos szorgalommal deríti föl 
annak a hazai dogmatikai irodalomban is előnyösen ismert 
főúrnak az életképét, »ki egész élete folyamán és annak 
minden pontján szóval és tettel az eszme nagy embere 
vala, ki a tudományt fejlesztette, a hit- és vallás-életet 
ápolta és az egyházat támogatta, egyedül az eszmevilág 
hervadatlan kincsei iránti szeretetből és lelkesedésből ál-
dozván fel e szent célokra idejét, vagyonát, nyugalmát, 
fáradozását és ifjú életét.« Műve Grádeczi Horváth Gergely-
nek, a XVI. század egyik előkelő és a theol. tudományok-
ban s különösen a hitvita-irodalomban felette jártas prot. 
főnemesnek életrajzát tartalmazza, nagy kor- és műveltség-
történeti aparátussal dolgozva föl a rendelkezésére álló 
adatokat. Sorra ismerteti hősünk családi fészkének, a mai 
pápás-tót Nagy-Eőrnek fekvését, mult és jelen viszonyait, 
azután atyját, a szigetvári hőst, s annak életét, halálát és 
végrendeletét. Majd rátér hősünk gyermekkorára, külföldi 
tanulmányaira, általa berendezett főiskolájára s az ott 
fölmutatott eredményeknek nemzeti és protestáns egyházi 
szempontokból való föltüntetésére. Bennünket, kik hithősünk 
polemikai irodalmi működését ismerjük, legjobban érdekelt 
a VIII. fejezet, mely hü leírása Horváth Gergely hithű-
ségének azon felekezeti tusakodásokban és pártoskodások-
ban, a melyeket a hazai orthodoxia korában Lám vagy 
Ambrosival vívott az úrvacsora felfogása tekintetében. 
Az igazhitű merev dogmatikai álláspont legbefolyásosabb 
képviselője épen Horváth Gergely volt, ki »de coena 
Dni« című müvében Lám vagy Ambrosius késmárki 
lelkészt krypto-kálvinizmussal vádolta, s a melyre viszont 
Horváth egy terjedelmes »Antithesissel« válaszolt. Tör-
tént pedig ez 1588-ban, tehát közvetlenül az áldatlan 
és kihatásaiban felette szomorú emlékezetű csepregi kol-
légium előtt. Végül hősünk családi viszonyainak s 1597. 
38 éves korában történt halálának ismertetése után jel-
lemzi szerző mindenütt eredeti források, oklevelek és föl-
jegyzések nyomán, hozzá méltó utódainak a prot. egyház 
és iskola iránt mindvégig tanúsított jótéteményeit. A művet 



elől Horváth G. arcképe díszíti, függelékében pedig több 
magyar és latin nyelvű okmány és ügyesen összeállított 
személy- és helynévmutató található. Adatai mindenütt 
legelső forrásból merítvék s történetkritikai érzékkel van-
nak feldolgozva. Wéber azon kevés számú hazai prot. 
történetírók táborából való, a kik nem másolók, hanem 
történetkutatók. Előadása könnyed, egyszerű s mindvégig 
érdekfeszítő. Irálya, sajnos, helyenként vét a magyarosság 
ellen, a minek mi írók itt a nemzetiségi vidékeken gyakran 
esünk áldozatul. Több sajtóhibát is találtunk a műben. 
De egyebekben üdvözöljük a munkás szerzőt az ok-
nyomozó történetírás terén, s e művét becses millenniumi 
adaléknak tartjuk hazai prot. történetírásunk fölépítéséhez. 
Sajnos, a mű pártolása gyönge s csakis a szepesmegyei 
történeti társulat 100 frtnyi segélye tette lehetővé annak 
megjelenését. 

(sz.) 

B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói teendőink. 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegyei értekezleten, június 26-án. 

I. 
Mélyen tisztelt Értekezlet! Közeleg az idő. sőt már 

itt is vagyon, a mikor hazánk egyháztársadalmi viszonyaira 
vonatkozólag elmondhatjuk a nagy apostollal: ímé »a 
régiek elmultak«. Csak néhány hónap még s a nemzet 
törvényhozása által alkotott s királyilag szentesített egy-
házpolitikai törvények életbe lépnek. E törvények követ-
keztében igen sok és lényeges ponton elszakad, vagy 
legalább is meglazul az a kapocs, a mely eddigelé az 
államot az egyházakhoz s az egyházakat híveikhez fűzte 
vala. E törvények, ha nem veszik is, a mint hogy nem is 
vehetik ki az egyházak kezéből az anyakönyvvezetés jogát, 
az állami anyakönyvek behozatala által a különböző fele-
kezetek lelkészeit egyfelől feloldják ezen állami vonatkozási! 
teendő végzésétől, másfelől megfosztják a híveikkel való 
érintkezés és az azokra való befolyás egyik kedvező alkal-
mától. Nem tiltják, a mint hogy nem is tilthatják el, hogy 
a hitfelekezetek tagjai életük legfontosabb mozzanataiban 
a vallás oltárához ne járulhassanak s lelkipásztoraik szol-
gálatával ne éljenek: ám, a mennyiben a polgári házasság 
intézményének behozatala által az egyházi esketés vagy 
megáldás igénybevételére az egyház tagjai állami törvények 
által kötelezve nem lesznek többé s úgy ez, valamint a 
keresztség sakramentomával s a lelkész temetési szolgá-
latával való élés kizárólag az egyes hívek szabad tetszésére 
és buzgóságára hagyatik: e körülmény, míg egyrészt az 
állam és az egyházak közt eddig fennállott szoros kapcso-
latot egy igen nevezetes ponton úgyszólván teljesen meg-
szünteti, másrészt szerfölött alkalmas arra, hogy a vallásuk 
iránt közönyös, vagy ép idegen egyháztagokat még jobban 
elidegenítse a templomtól, egyháztól s magától a vallástól 
is. De talán mindennél nagyobb horderejű különösen pro-
testáns egyházunkra nézve a gyermekek vallásáról alkotott 
s a vallás szabad gyakorlatáról alkotás alatt levő törvény-
nek legközelebbi életbe léptetése. Amaz a protestáns egy-
házakat egyik legerősebb- támaszuktól fosztja meg, midőn 
a vegyes házasságokból származó gyermekek mely vallás-
ban leendő neveltetését az eddigi pozitív törvény helyett 
a házasulandók egymásközti megegyezésére bízza, s ez 

által a gyűlöletes emlékű reversálisok és lélekhalászat 
üzelmeinek tág kaput nyit; emez. vagyis a vallás szabad 
gyakorlatáról hozandó törvény, kivált ha a felekezetnél-
küliség elve egy vagy más formában megvalósul, nem-
csak hogy teljesen a magok belső, erkölcsi erejére hagyja 
a különböző egyházakat, de egyszersmind megtagadja tőlük 
az állam részéről azt az erkölcsi támogatást is, a mely-
ben idáig részesíttettek s a melynek hiányában — ne 
adja Isten! de nagyon tartok tőle, hogy a »minden ország 
támasza és talpköve: a tiszta erkölcs« s a miből ez táp-
lálkozik, a vallásosság — nagyon megromol. 

Egyszóval t. értekezlet! e nemsokára életbe lépő 
egyházpolitikai törvények nagy és mélyreható változást 
idéznek elő úgy politikai, mint egyháztársadalmi életünk-
ben. Egy új korszak küszöbéhez értünk, melyben evan-
gélikus protestáns egyházunkra is újabb próbák, újabb 
feladatok várakoznak. Igen, a régi, viszonyok elmultával 
mi sem maradhatunk többé a régi megszokott s talán 
kényelmessé is vált kerékvágásban, hanem szükség, hogy 
evangélikus egyházunk körén belől is »megújuljanak min-
denek Új irányt, új ösvényeket kell törnünk, ha azt 
akarjuk, hogy evangéliumi egyházunk a változott viszo-
nyok közt is nemes missziójának megfelelhessen, és pedig 
fokozottabb mértékben, mint eddig, a mikor a tömérdek 
állami természetű szolgálatok mint a gyülekezetek lelki-
pásztorai sokszor a legjobb igyekezet mellett sem fordít-
hattak nagyobb gondot az apostoli »siolgálat munkájára, 
a Krisztus testének építésére«. Eféz. 4.. 12. Most íme 
anyaszentegyházunk, ez üdvintézmény, s a Krisztus szolgái, 
a lelkészek visszaadatnak tulajdonképeni hivatásuknak s 
egész odaadással Isten országa terjesztésének szentelhetik 
minden erejöket. 

S ez apostoli munkára vajmi nagy szükség van ez 
egyébként is oly válságos időkben, a midőn annyiak és 
annyiak kebelében megrendült az igaz éŝ  jó iránti hit és 
bizalom; midőn annyian elhagyják az Úr oltárait, hogy 
egyedüli Istenüknek, a Mammonnak áldozzanak: midőn a 
Béliái fiai eszeveszetten hajhászszák a gyönyöröket s aztán 
kétségbeesetten rohannak a testi és lelki halál örvényébe. 
S magában az egyház kebelében is mennyire megfogyat-
kozott egyesek szivében az Isten házának buzgó szerelme, 
s az az őseink keblében oly hő lánggal égett áldozatkész-
ség szent tüze mily keveseknél lobog a régi fényben és 
tisztaságban és mily hamar közel az ellobbanáshoz sokak-
nál, mihelyt a fejlődő egyházi élet szükségei s a kor követel-
ményéhez, képest újabb s talán az eddiginél nagyobb ál-
dozattételről volna szó! S hogy még a magokat jó refor-
mátusoknak, kegyes keresztyéneknek valló egyháztagok is 
mily gyenge gyökérszálakkal vannak fűződve az apáik 
verejtékkel és vérrel szerzett s annyi áldozat árán fen-
tartott evangéliumi egyházához: elszomorítóan tapasztal-
hatjuk nem egyszer, midőn vagy a gyülekezeti béke meg-
romlása, vagy az egyházi terhek hordozása, sőt sokszor 
egészen jelentéktelen ok miatt már mindjárt az ősi hit 
elhagyásával fenyegetőznek és úgy vélt sérelmeik meg-
torlása, az anyagi terhek könnyebbítése s a legtöbbször 
kicsinyes érdekeik, vagy szemtelen bosszújok kielégítése 
végett készek és képesek is sokan tényleg elszakadni, mint 
hűtlen, tékozló fiak, annak az ev. egyháznak kebeléről, 
mely őket gyermekségöktől fogva dajkálta. E sajnos jelen-
ség végzetes következményeket vonhat maga után a szabad 
vallásgyakorlat ez új időszakában, midőn sokan a szabad-
ságot a szabadsággal összetévesztve, megkísérlik majd az 
egyházbontó szektáskodásra csábítani egyházunk erőtele-
nebb, a hitben gyengébb tagjait, a kik ezenkívül még ama 
régi s hazánkban különösen erős ellenfelünk, a dús anyagi 
javakkal bővölködő róm. kath. egyház részéről is hova-



tovább erösebb ostromnak, vagy legalább folytonos kísér-
tésnek lesznek kitéve. 

Ily időben, midőn ennyire megnehezült az idők járása 
felettünk, kétszeres erővel hangzik ev. egyházunk minden 
hü fiához, de különösen minden kötelességtudó őrállójához 
a nagy apostol ama buzdító intése: »Vegyétek fel az 
Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok e vesze-
delmes időben és mindeneket elvégezvén, megállhassatok«. 

Úgy tetszik nekem t. értekezlet! mintha ez apostoli 
felhívásnak volna örvendetes visszhangja mai első össze-
jövetelünk is; mert úgy hiszem, hogy mindannyian érezzük, 
hogy a megváltozott egyháztársadalmi viszonyok közt ev. ref. 
anyaszentegyházunkra s kivált annak lelkipásztoraira újabb 
és nehezebb teendők várakoznak, a melyeknek csakis 
egyesült erővel, vállat-vállhoz, szivet-szívhez téve felelhe-
tünk meg, s ez egyházmegyei értekezletünknek is ép az 
a célja, hogy magunknak a jövő feladatairól tájékozást 
szerezve, gyenge erőinket egyesítsük s egy értelemmel és 
akarattal felvegyük az Istennek mindéit fegyverét, hogy 
ama ránk váró nemes harcot sikeresen megharcolhassuk. 

Hogy miben áll az a feladat, mely a jövőben evan-
gélikus református egyházunkra s ennek lelkészeire vára-
kozik, röviden így határozhatjuk meg: anyaszentegyházunk 
külső és belső építése; és pedig fokozottabb erélylyel és 
buzgalommal, mint eddig történt. S kivált az egyház belső 
építése — ez az igazi apostoli szolgálat — az, a melynek 
kell szentelnünk ezentúl legjobb erőinket. Mert csakis 
akkor, ha a mi jó magyar népünk lelkébe gyökeresebben 
beleolthatnók a Krisztust s az ő evangéliumát, hogy vallá-
sossága lenne bensőbb, erőteljesebb, református öntudata 
határozottabb, erkölcsisége tisztább, szóval a Krisztus lelke 
hathatósabban élne benne: csakis akkor indulhatna meg 
szilárdabb alapon az egyház külső építése is, s csakis 
akkor remélhetjük, hogy anyaszentegyházunk a válságos 
idők megpróbáltatásait nagyobb rázkódás nélkül élheti át. 

Az egyház belső építése, vagyis az úgynevezett bel-
misszió legyen azért az első gondja és feladata evangélikus 
református egyházunk minden őrállójának, de különösen 
a lelkek gondozására hivatott lelkészeknek. Igen, a bel-
misszió, vagy más néven: az evangélizáeió. mely körül-
belől nem egyéb, mint a lelkésznek az a tevékenysége, 
a melyet eddigelé cura pastoralisnak szoktunk nevezni s 
a melyet többé-kevésbbé eddigelé is gyakorolt, gyakorolnia 
kellett minden valamire való lelkipásztornak, csak hogy 
ennekutána szélesebb mederben, nagyobb odaadással kell 
azt folytatnunk, a mint hogy az állami természetű hivatali 
teendők alól felmentetvén, most már több időnk, de meg 
hova-tovább égetőbb szükségünk is lesz ezen immár csak-
ugyan halaszthatatlanná vált belmissziói munkára. 

Engedjék meg önök, igen tisztelt uraim! és ti is, 
kedves szolgatársaim! hogy néhány konkrét vonással fel-
tüntethessem e kedvező alkalommal azokat az egyes bel-
missziói teendőket, a melyek szerény nézetem szerint a 
jövendőben mindannyiunk által teljesítendők és — ha 
szabad egyéni tapasztalásomra hivatkoznom — mind-
annyiunk által többé-kevésbbé teljesíthetők is lesznek. 

Lévay Lajos. 

B E L F Ö L D . 

Az őrségi egyházmegye közgyűlése. 
Az őrségi ev. reform, egyházmegye e hó 1-én Kör-

menden tartotta évi közgyűlését Somogyi Gyula egyh.-
rádóci lelkész, esperes és Chernel Antal legidősb világi 
tanácsbiró mint gondnokhelyettes társelnöklete alatt. 

A gyűlést megnyitó magasszárnyalású ima elhangzása 
után nagy érdeklődéssel hallgattuk az egyházak viszonyait 
híven visszatükröző s az egyházpolitikai állapotokra is 
tanulságosan kiterjeszkedő esperesi jelentést, mely mindjárt 
az elején megemlékezett azon nagy veszteségről, mely 
egyházmegyénket pár héttel ezelőtt szeretett gondnokunk, 
Dienes Lajos úr halálával érte. Közgyűlésünk a kegyelet 
tényét teljesítette, midőn jegyzőkönyvileg megörökítette 
emlékét annak, ki emlékét már életében megörökítette 
közöttünk. Puritán kálvinista jellemet, bölcs vezért, jóságos 
cselekedetekkel ékeskedő férfiút veszítettünk el benne, ki 
a míg egyházmegyénk élén állt, a tapintatosság és az 
igazságszeretet fényében tündöklött előttünk. Egyházmegyénk 
rendelkezése alá 2000 frt alapítványt bocsátott, korán el-
hunyt egyetlen fia D. Zoltán emlékére) melynek kamatait 
két felsőbb tanfolyamos hallgató, egyházmegyénkben szüle-
tésű jeles tanuló élvezi, lelkészi gyámoldánkat 300 frttal 
gyarapította, 10 kat. hold kitűnő minőségű földet a ter-
szecsődi egyháznak, körmendi értékes házát pedig egy 
felállítandó kisdedóvoda czéljaira. A szegény iskolás gyer-
mekekről minden karácsonykor megemlékezett. Emléke 
legyen áldott közöttünk. 

Kisded egyházmegyénkben a múlt évben 478 születés, 
137 házasságkötés. 425 halálozás, nyolc áttérés és öt ki-
térés fordult elő. Önkéntes adakozás, hagyományozás volt 
1833 frt 58 kr, új építkezés történt 5075 frt 45"kr érték-
ben s az egyházak régibb alaptőkéinek összege 38.862 frt 
66 krt tesz ki Iskoláink a fejlődő igényeknek megfelelnek 
s a két legjelesebb tanító a »francia sarc« kamataiban 
— ösztöndíjképen — részesíttetett. 

Az esperesi jelentés után a tulajdonképeni tárgyalást 
fegyelmi ügygyei kezdtük, melynek folyamán a vádlott 
tanító az egyházi törvények 102. §., és 301. §. 2., 4., 5., 
6., 10. pontja alapján intésre és a felmerült költségek 
megfizetésére el is ítéltetett. Majd a beadott indítványok 
vétettek tárgyalás alá. 

Rácz István kercai lelkész indítványára egyház-
megyénk kimondta, hogy a lelkészi és tanítói fizetések 
rendezését, a díjlevelek mielőbbi revízióját óhajtja, újonnan 
szervezendő vagy üresedésbe jövő állomásoknál csak olyan 
díjlevelet erősít meg, melyben a készpénzen, földbirtokon, 
stólán (tandíjon) s legfeljebb tűzifán kívül egyéb tétel nem 
szerepel. Az egyházak által felajánlott évi 12 frtnak a 
lelkészek országos gyárnoldai évi járulékához való fel-
használásához célzó indítvány azonban mellőztetett, mert 
egyházmegyénk a saját lelkészi gyámoldáját minden körül-
mények között (még az évi befizetések leszállításával is) 
fentartani kívánja, s a gyülekezetekhez kérdést intéz, hogy 
az országos gyámintézetre önként felajánlott évi 12 frtot 
e gyámolda céljaira átengedik-e? 

Fülöp József körmendi lelkész indítványára a köz-
gyűlés elhatározta az évi esperesi jelentés s közgyűlési 
jegyzőkönyvek kinyomatását s az általa beterjesztett tanács-
kozási és ügy-rendet csekély módosítással elfogadta. 

Az egyházkerület lelkészi gyámolda alapszabályterve 
változtatás nélkül elfogadtatott, úgyszinte örvendetes tudo-
másulvételben részesült a f.-eőri egyháznak azon követésre 
méltó példája is, hogy a másodtanítói fizetését megjavította. 

Ezek után több — szorosan csak magunkat érdeklő 
— belkörű tárgy, adókulcs-változtatások, segélykérvények 
s egyéb ügyes-bajos dolgok intéztettek el, azt hiszszük, 
mindenek óhajtására és megelégedésére. Majd a stipen-
diumokért benyújtott kérvények vétettek elő, mert egyház-
megyénk rendelkezése alatt szép számú alapítvány áll, 
melyeknek kamatait a közgyűlés szokta a kérvényezők közt 
kiosztani. Ez alkalommal is egy sárospataki papnövendék 
s hat pápai főgimnáziumi tanuló részesült kisebb-nagyobb 



(4—50 frt) segélyben. Itt már nem határozhattunk minde-
nek megelégedésére, mert több volt a kérvényező jeles 
tanuló, mint az ösztöndíj. 

Végül, mivel a belmisszió immár állandó helyet foglal 
el közügyeink napirendjén, e téren megemlíthető, hogy Felső-
Eőrött a régebben alakult egyházi olvasókör szépen fejlő-
dik s immár tekintélyes könyvtárral rendelkezik. Körmenden 
a pár év előtt alakult egyházi olvasókör szintén gyara-
podik, sőt ma már egy saját céljaira szolgáló helyiség 
építéséhez készül, a nagyrákosi egyházban a mult évben, 
a kercai egyházban ez év elején alakult egyházi ifjúsági 
egyesület. 

A tárgyalás csak a késő délutáni órákban ért véget, 
a mikor elváltunk egymástól azon tudatban, hogy dolgain-
kat jól végeztük s azon reményben, hogy — ha az IJr 
akarandja és élünk — jövőre ismét találkozunk. 

Őrségi. 

A pápai egyházmegye életéből. 
Az esperes a július 4-iki közgyűlést a következő 

beszéddel nyitotta meg: 
Mióta közgyűlésileg együtt valánk, viszonyaink nem 

alakultak kedvezőtlenekké, sőt a leányinternátus egy évi 
pályafutása kedvező színben tünteti fel egyházmegyénk 
életerejét. 

Épül a gimnáziumi palota is hatalmas méretekkel. 
Önérzettel tekintünk rá, mert áldozatunk rá tetemes. 

Fent tehát haladunk, reményünk van, hogy az egy-
házpolitikai törvények végrehajtása után sem restülünk, 
ha egyházi férfiaink ébrek lesznek ós a világi elem java 
része is velük virraszt. 

De ez csak remény. A megélhetés gondja, a fizeté-
sek évről-évre alábbszállása, félő, hogy leverőleg hat az 
őrökre. 

Ma már 41 tanító-állomásunk közül — jelentkezők 
hiányában — hét üres, a lelkészek ugyan még ezen üres 
helyeken is őrt állanak, de ha fizetésük kellőleg nem javul, 
félő. hogy dacára a theologiai ifjak kedvezményezett hely-
zetének, a negyedosztályú egyházak lelkész nélkül maradnak. 
Lelkészi fizetéseink csak a papiron ponderálnak, de tényleg 
— a naturálék ára leszállván — nagyon megszaporodott a 
6—700 forintos conventio egyházmegyénkben. 

Még a mult évben azt hittük, hogy a naturalék 
(közmunka, gabona, fa, hús, só, bor, bors) készpénzzel 
megváltásával némileg javul a helyzet, de fájdalom! a 
megváltással egyházaink az önkormányzat sáncai közé 
vonultak és a díjlevelek betűszerinti értelmével védekeznek. 

Most már nem kell egyéb, minthogy az országos 
gyámintézet az öt éven belől elhaló lelkészek özvegyeit segély 
nélkül hagyja: s csordultig megtelik a keserű pohár. 

De reményünk van, hogy egyházunk jelesei, vala-
mint belátták a tanári kar fizetése javításának szüksé-
gességet, ép úgy rajta lesznek, hogy a lelkészi kar kezéből 
is kivegyék a nélkülözés s jövötöli rettegés félelmes botját. 

Méltóztatnak tudni, hogy a noszlopi egyház lelkésze, 
Kovács Lajos a mult évben nyugalomba lépett; most jelent-
hetem, hogy fiánál, távol lelkészkedése helyétől jobb létre 

szenderült. Legyen áldott emléke a hiterős férfiúnak, hajdan 
egyházmegyénk egyik vezéremberének. Helyébe választás 
útján, Szekeres Mihály győri helyettes lelkész választatott 
szavazattöbbséggel lelkészül. Az 1894: 223 egyházi tör-
vény alapján a meghivási engedélyt a gyülekezet meg-
nyervén, a meghívást elfogadott lelkész új állomását a 
225. §. alapján ez év március 17-én az esperes beikta-
tásával elfoglalta. Ugyancsak e nap foglalta el hivatalát 
Seregély Béla A.-Tevelen, Seregély György esperesi meg-
bízott bevezetésével. Nemkülönben Jakab Áron Nagy-Piréten 
március 24-én az esperes bevezetésével. Legyenek az ifjú 
lelkészek általam üdvözölve! 

Az élet változatos. Az emberek jönnek, mennek. El-
ment közülünk : Vargha Károly s.-lelkész a komáromi egy-
házmegyébe segédlelkészül. Tóth József pázmándi tanító 
G.-Vezekénybe tanítóul, Csabi Imre n.-piriti és Barthalos 
János vecsei tanítók pedig nyugalomba vonultak. Vajh! 
kilép helyökbe! 

De hogy egyházmegyénk bel- és külélete áttekint-
hető legyen, adom az évi egyházlátogatási napló kivo-
natát. 

1. Valláserkölcsi élet. Szabályszerű. 
2. Adományok: 2935 frt. 
3. Hagyományok: 1550 frt. 
4. Építkezés: 9449 frt. 
Noszlopon lelkészlak. V.-Piriten templom, Nyírádon, 

Bőgődén iskola épült vagy alakíttatott át igen díszesen és 
célszerűen. 

5. Új alapítvány: 294 frt. 
6. Régi alapítvány: 31,509 frt. 
7. Magtári érték: 12,817 frt. 
8. Vagyonérték: 858,021 frt. 
9. Teher: 26,117 frt. 

10. Törlesztés: 5185 frt, köztük Noszlop 1141 frttal 
egy év alatt. 

11. Szuplikáció helyett bejött 19 frt 80 kr. 
12. Debreceni s kolozsvári akadémiákra egyszermin-

denkorra 65 frt 51 kr. 
A gyűjtés folyamatban van, bár egyházmegyénk a 

gimnáziumi épületre a mult évben tetemes összeget aján-
lott s kamatát fizetni köteles. 

Szekeres Mihály, 
esperes. 

I R O D A L O M . 
** Wolf Theobald: Johannes Honterus, der 

Apostel Ungarns. Herausg. vom Ausschuss zur Errich-
tung eines Honterus-Denkmals in Kronstadt. Kronstadt. 
1894. 186 1. Ára?—Honte r Jánosnak, az erdélyi szászok 
evangélistájának 1898-ban születése 400-os fordulóján 
»egy a prot. szász nemzethez méltó emléket* készülnek 
emelni Brassóban, hithősünk szülővárosában, mi célból 
Obert Ferenc brassói szász városi főlelkész elnöklete alatt 
egy szoborbizottság alakult, mely ugyancsak serényen 
gyűjti a létesítendő emlékszoborra a hívek adományait, 



Lelkes egyházias vállalkozás, mely rokonszenves támoga-
tásunkra méltó. E magasztos cél eszméje még a Luther-
jubileumi évben villant meg a brassói főpap agyában, s 
remélhetőleg az ige testté is fog válni Honter születése 
400-os emlékévében. E célnak szolgálatában áll Wolf 
monographiája is, mely ugyancsak sikerült életképét nyújtja 
hithősünk áldásos reformátori működésének az erdélyi 
szász testvérek között az egyházi és iskolai élet fölépítésé-
ben hittel, szeretettel, könyvnyomdával és irodalommal egy-
aránt. XVIII fejezetben ismerteti szerző forrásszerű alapon, 
vonzó nyelvezettel s elegáns előadással Honternek. Erdély-
ország prot. humanistájának születését, bel- és külföldi 
tanulmányait, a reformátorokhoz való benső viszonyát, 
brassói egyházalapító, építő és szervező működését, Magyar-
ország akkori egyházi és politikai viszonyait, belső és 
külső küzdelmeit H. tanítói, irodalmi és könyvnyomdai mű-
ködését, működése áldásos eredményeit és utódait. Elől 
Honter kitűnően sikerült arcképe, a mű végén a fölhasz-
nált források és irodalom kimerítő jegyzéke található. 
Sajnos, hogy az ide vonatkozó magyar egyházi, történeti és 
politikai irodalomra sehol sem utal a szerző, szinte elszi-
getelte magát mindattól, a mi magyar. S végül egy elvi 
kérdést. Hontert még erős szász nemzeti álláspontban sem 
lehet »Magyarország apostolának* nevezni. Érdemeit ismer-
jük és méltányolni is tudjuk. Igenis, Erdélyország evan-
gélistája vagy praeceptora volt, mint Stöckel Lénárd felső-
Magyarországon, s ezzel ércnél tartósabb emléket emelt 
magának az utókor előtt. Nagyobb joggal nevezhetnők 
Magyarország apostolának a »magyar Luthert*, Dévai 
Biró Mátyást, a kiről Luther is igen elismerőleg nyilat-
kozott. A szász nemzeti álláspont tehát itt elfogulttá tette 
szerzőnek különben iskolázott történeti felfogását. De így 
is nyereségnek tartjuk a müvet hazai protest. egyház-
történetírásunk terén. Bárcsak mi tudnánk hasonlókat írni 
a mi magyar reformátorainkról! Sapienti sat! 

** Szalai-Baróti > Magyar Nemzet Története« 
17-ik füzete most jelent meg. Ezen füzettel a nagyértékű 
mű első kötete immár teljes, csupán a címlap és tartalom-
jegyzék hiányzik még, melyek a legközelebbi füzetekkel 
jönnek. A most megjelent 17-ik füzet három műmellék-
letet és 22 szövegbe nyomott illusztrációt hoz; a mű-
mellékletek : Pannónia és Dácia térképe (tervezte dr. Baróti 
L.,) Rajzolta Hatsek Ignácz, Attila és Leó pápa (Raffael 
Santi festménye). Murány ostroma (Doré Gusztáv rajza) 
mindmegannyi díszére válik az amügy is értékes munká-
nak. A szöveg közé nyomott illusztrációk a következők: 
A königsbergi töredék. Anonymus, Béla király névtelen 
jegyzője krónikájának első lapja. Krónika-író barát. A 
pécsi székesegyház alaprajza. A pécsi székesegyház a déli 
oldalról tekintve. A jáki templom. A jáki templom alap-
rajza. A gyulafehérvári székesegyház. Részlet a gyulafehér-
vári székesegyház portáléjáról. A zsámbéki templom oldalt 
nézve. A zsámbéki templom homlokzata. Domborművű 
részletek a pécsi altemplomból. Oszlopfő a bényei tem-
plomból. Dombormű a gyulafehérvári székesegyház kapuja 
fölött. Domborművek a jáki templomon. A jáki templom 
kapuja. Részlet a jáki templomról. Oszlopfők a horpácsi 
templomban. Apostolok képe a veszprémi Gizella-kápol-
nában. Falfestményrészlet a velemési (Vasm.) templomból. 
Fal festmény részlet a tótlaki templomból. Részlet a zsegrai 
templom falfestményeiből. A füzet szövegtartalma folyta-
tása a már előbb közölt »köz- és műveltségi állapotok 
az Árpádházi királyok idejében«, melyet dr. Baróti Lajos 
ír. A magyar nemzet történetére füzetenkint 30 krral 
előfizetést elfogad a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) 
cs. és kir. udv. könyvkereskedése Budapest, Andrássy-út 
21. szám. 

** »Krisztus az én életem« című egyházi beszé-
deim t. előfizetőit és megrendelőit tisztelettel értesítem, 
hogy mivel az I. kötetből származott deficit anyagi erő-
met teljesen kimerítette, a II. kötet nyomatásával néhány 
hónapig várnom kell, míg az ahhoz szükséges nyomdai 
költségeket előteremthetem. Egy kis türelmet kérek tehát; 
még a küszöbön álló ősz folyamán azonban a II. kötet 
is meg fog jelenni, hogy az egész évfolyam teljes legyen. 
A kik még az í. kötet árával hátralékban vannak, azokat 
sürgetve kérem, hogy tartozásuknak mielőbb eleget tenni 
szíveskedjenek. Újabb megrendelések csak emelnék munka-
kedvemet. Tisztelettel Sopronban, 1895. júl. 12-én. Zábrák 
Dénes ev. lelkész. 

** 184849-iki magyar szabadságharc története 
című nagy munkából most jelent meg a 39-ik füzet, a 
melyben Gracza György a magyar honvédsereg fölszere-
lését beszéli el igen érdekesen. E füzetben van elmondva 
a magyar nők szereplése a szabadságharcban. Ez is egyik 
gyönyörű részlete a jeles munkának. A füzet képei a követ-
kezők : Huszártarsoly. Rózsa Sándor. Tiszti dolmány a 
Károlyi huszárezredben. Orosz tábor. Vasasnémet mell-
vértje. Jelenet a kápolnai csatából. Az isaszegi csata tér-
képe. A honvédsereg átvonulása a Kárpátokon. Vasasnémet 
sisakja. Részlet a schwecháti ütközetből. Komárom vár 
ágyúztatása. Csata Aradnál 1849. febr. 26-án. Egy füzet 
ára 30 krajcár, mely a Lampel-féle céghez (Budapest, 
Andrássy-út 21. sz.) küldendő. 

** A Pallas Nagy Lexikonénak füzetes kiadásá-
ból megkaptuk a 126.—129. füzeteket, vagyis a IX. kötet-
nek 6.—9. füzeteit. Mint rendesen, úgy ezek a füzetek is 
igazolják, hogy a szerkesztőség s a munkatársak nem 
eléggé méltányolható buzgalommal igyekeznek a művelt 
magyar közönség kezébe oly munkát adni, mely a minden-
napi életben előfordulható bármely kérdésre pontos és 
megbízható fölvilágosítást nyújt s végre nélkülözhetővé 
tegye a hasonirányú külföldi müvek importálását és hasz-
nálatát. Ezekben a füzetekben is nagy számmal vannak 
a különösen minket érdeklő fontosabb cikkek, mint pl. 
Hont vármegye (Zollner Béla), Honter János (Zoványi J. 
és Ágoston József), Honvédség (Szécsi Mór f) , Hóra-láza-
dás (dr. Márki Sándor), Hortobágy (dr. Thirring G.), Hor-
vát-Szlavonország (dr. Nagy Ernő és dr. Thirring), Hunn 
mondák, Hunnok stb. (Nagy Géza), Hunyad vmegye (Téglás 
és dr. Thirring), Hunyadyak (Szilágyi G.), Huszár Gál 
(Balogh Ferenc), Huszárok (K. Pauer István), Hűbér 
(Makay D.) stb. Nagy számmal vannak a szép különmel-
lékletek is, melyek közül megemlítjük a következőket: A 
budapesti honvédemlék (színnyomat), a. Hortobágy térképe 
Homolkától, Horvát- Szlavonország térképe, Hőmérők, 
Hunyad vármegye térképe, Elő- és Hátsó-India, Időjelző 
árboc és Iparnövények. 

E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. Dessewffy Ödönné született 
Dessewffy Rózsi és gróf Dégenfeld Lajosné szül. Dessewffy 
Ilona boldogult édesatvjok emlékére a vanyarci templom 
javára 1000 frt alapítványt tettek »Dessewffy Ottó ala-
pítvány* címen oly kikötéssel, hogy ezen összeg kamatai 
egyedül a vanyarci templom fentartására legyenek for-
díthatók. — Ugyancsak Nógrádmegyéből írják, hogy néhai 
Simkó Ferenc alesperes, balassa-gyarmati lelkész, a balassa-
gyarmati határban fekvő szőlőjét lelkész utódjának, könyv-
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tárát az alsó-nógrádi lelkészeknek, Luther eredeti kátéját 
az esperességi könyvtárnak hagyományozta. 

Az unitáriusok nagygyűlése, melyet az ő szer-
vezetük zsinatnak nevez, Bölönben (Háromszék m.) lesz, 
templomavatással összekötve. A templomavató imádságot 
Löfí Áron háromszékköri esperes, az alkalmi beszédet Boros 
György theol. tanár, a zsinati orátiót Ferenc József püspök 
mondja, ő avatja fel az új lelkészeket. A zsinat második 
napján Gál Miklós torockói lelkész prédikál, s az Úr va-
csoráját Kiss Sándor laborfalvi lelkész szolgáltatja ki. A ket-
tős ünnedélyre sokan készülnek Erdély unitáriusai közül. 

A cúni lelkészválasztás ügyében Dányi Gábor 
f.-baranyai esperes úr a következő sorok közlésére kért 
fel: Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a cúni gyülekezetnek 
ismert magatartását az egyházi törvények idevonatkozó 
szakaszának két különböző értelmezése idézte elő. Ugyanis 
f. évi február havában megjelenvén nálam a cúni egyház 
gondnoka, ez két lelkész jelenlétében előttem kijelentette, 
hogy ők az én utasításomnak, mely szerint a helyben 
működő helyettes lelkészt nem választhatják, engedelmes-
kedtek volna, ha egy Tisztelendő Úr előtte az egyházi 
törvényt úgy nem magyarázta volna, mely szerint az ál-
talok óhajtott helyettes lelkész urat megválaszthatják. E 
törvényértelmezés szerint., a helyben működő helyettes 
lelkész meg választhatását tiltó 210. §. csak a pályázat 
útján való választásra vonatkozik, mivel az »V. Pályázat* 
című fejezet alatt áll s mivel ugyanez a rendelkezés »IV. 
Lelkészválasztás meghívás útján« című fejezet alatt nem 
említtetik: ennélfogva meghívás útján a helyben működő 
helyettes lelkész is megválasztható. Az érdekelt helyettes 
lelkész űr is f. évi február havában a püspök úrhoz és 
az espereshez ez érdemben intézett hivatalos leveleiben 
e törvénymagyarázat mellett azzal érvelt, hogy a meg-
hívás és pályázat útján való választás két különböző intéz-
mény, mit mutat szerinte az, hogy mindkét alkalommal 
más tagokból alakul meg a minősítvényeket átvizsgáló 
bizottság; továbbá, hogy a 207. §. második bekezdése, 
mely szerinte a hivatalból kizáratás eseteit foglalja magá-
ban, ez esetek közé nem sorozza a helyben működést. 
Ezzel szemben a püspök és az esperes a 201. §-t akként 
értelmezték, hogy a jelzett szakasz bárhol áll is az, álta-
lában a választhatóságról szól, s nem volna raciója annak, 
hogy a helyben működő segédlelkész meghívás útján igen, 
de pályázat útján nem választható, mert a korteskedés 
eshetősége, melyre való tekintetből alkottatott főként ez 
a §. épen úgy nincs kizárva a meghívás, mint a pályázat 
útján való választásnál. És ha azon szempontból indulunk 
ki, hogy a lelkészválasztási törvénynek mindazon intéz-
kedései, melyek a »1V. Lelkészválasztás meghívás útján* 
című fejezet alatt elő nem soroltatnak, a meghívás esetén 
nem kötelezők, ez esetben a pröbapapolás és a válasz-
tási visszaélések is szabadok, mert ezek sem említtetnek 
ezen fejezet alatt. E törvénymagyarázaton kívül a püspök 
és esperes azon intézkedéseinek, melyek szerint a hely-
ben működő helyettes lelkész nem választható, alapjául 
az a körülmény is szolgált, hogy püspök úr elővigyázat-
ból előre megkérdezte irásilag az illető s.-lelkészt, hogy 
nem reflektál-e Cúnra? Mivel ez esetben őt a 201. §. 
értelmében oda nem rendelhetné, mire a kérdezett, a püs-
pöki irattárban fekvő nyilatkozata szerint a cúni helyettes 
lelkészséget elfogadó iratában kinyilatkoztatta, hogy Cúnra 
nem reflektál. Most az egyházmegyei és kerületi közgyű-
lések feladata lesz elbírálni, hogy e törvény kétféle magya-
rázata közül melyik a helyes, s meg vagyok róla győződve, 
hogy bármely irányban dől is el ez ügy, azt jövőben 

zsinórmértékül fogja tekinteni minden helyettes lelkész és 
minden választó gyülekezet. Végül még azt jegyzem meg, 
hogy a szóban forgó helyettes lelkész úrnak más egyházba 
áthelyezése sem nem a püspök, sem nem az esperes kez-
deményezése, hanem az illetőnek saját kérelme folytán tör-
tént az espereshez írt levelében olvasható azon indoko-
lással, hogy ő a történendőkért felelősséget nem vállal. 
Kiváló tisztelettel Kis-Csánv. 1895. július 10-én kész szol-
gája Dányi Gábor, felső-baranyai ref. esperes. 

A pápai egyházmegye közgyűlése folyó hó 
4-én tartatott meg a pápai ev. református egyház temp-
lomában. A világi elnök megnyitó beszéde után, Sze-
keres Mihály esperes felolvasta Lapunk más helyén olvas-
ható évi jelentését. Baj a gyülekezetekben nem észleltetett 
sehol, az istentiszteletet látogatják, az egyházi terheket 
fizetik, építkezéseket, javításokat is tesznek. Ezután a főis-
kolai igazgató tanács tagjáúl megválasztatott Kis Gábor 
pápai lelkész úr. Az országos özvegy-árva gyámintézet 
tervezete a legnagyobb örömmel üdvözöltetett és el is 
fogadtatott azon módosítással, hogy az öt év előtt elhalt-
nak özvegye a befizetésnek kétszeresét kapja vissza, 'tudo-
másul vétetett a pápai leányiskoláról szóló örvendetes 
jelentés is, melylyel kapcsolatban dr. Horváth József igaz-
gató buzgó működéséért köszönet szavaztatott; az intézet 
továbbra is fentartatik. Szilágyi Józsefnek, mint volt világi 
tanácsbirónak elhunyta felett általános, mély részvétét 
jegyzőkönyvileg fejezte ki a közgyűlés. Volt gyámoldai 
közgyűlés, tanügyi bizottsági gyűlés és lelkészi értekezlet is, 
mely utóbbin a lelkészek jónak látták a vallástalanságért 
a felelősséget a tanárokra visszaterelni, mint a kik nem 
úgy nevelnek szóval és tettel, hogy annak oly buzgó, 
lánglelkű prédikátorok képzése lenne az eredménye. A 
gyűléseken, magánérintkezéseken lehetett hallani, érezni 
a jövő iránti aggódást, tépelődést, de azért olyasmit, mi 
ezt a megvénhedett világot ifjúvá tenné, nem lehetett 
észlelni mást, mint azt, hogy a lelkészi karban az össze-
tartás érzete erősbödött, egymás iránt békülékenyebbek, 
engedékenyebbek voltak. (S. B). 

A »brit és külföldi unitárius tractátustársulat* 
a napokban adta ki dr. Martineau híres angol unitárius 
filozófusnak egy kis értekezését. Martineau még 1841-ben 
írta azt, de a társulat, a most zajló vallási és erkölcsi 
viták közepette célszerűnek látta újra közzétenni. Szerző a 
keresztyén vallás lényegét öt pontban foglalja össze, melyek 
a változhatatlan igazságnak, mint meg annyi sziklái »ma-
gasra kiemelkedve az emberi vélemények hullámzó árjá-
ból*. E pontok így hangzanak: 

I. Az ember erkölcsi fogékonysága. Az emberre ellen-
állhatatlanul vonzó hatással van a nagy és nemes, míg 
az aljas és hitvány visszataszító. Az erkölcsi distinctiók fel-
ismerése a legbizonyosabb valami. Egyátalán nem viszony-
lagos, hanem absolut. Semmi súlya sincs annak az ellen-
vetésnek, hogy különböző embereknek különböző fogalmuk 
van a jóról és rosszról. A felfogásbeli eltérések oly cseké-
lyek, hogy az erkölcsi mérték alkalmazásánál teljesen 
eltűnnek. Azért van az, hogy az alsóbbrendű erkölcsiségű 
ember meghajol a magasabbrendű előtt. Nagy sokaság 
gyűlik köréje, várván tőle életük niveaujának felemelését. 
És mint jótevőjüket áldják azt, a ki magasabb mivoltuk 
öntudatára ébreszti őket. 

II. Istennek erkölcsi érzete. Istent nem értelmünkkel, 
hanem erkölcsi érzetünkkel értjük meg leghelyesebben. 
Hogy az universumban egy legszentebb uralkodik, olyan 
kijelentés, melyet minden önmagába mélyedt öntudat fölis-
mer. Nem az éleselméjű, hanem a tiszta szivű látja meg 
az Istent. A filozofus belemerülhet a kételkedésbe, de a 
próbáitatásoknak kitett ember, a nehéz küzdelem alatt 



növekvő erkölcsi erővel is megújuló bizalommal, vágyó 
szívvel tekint, s megviselve és vérző lábakkal halad az 
örök szeretet hajléka íelé. S durva és nyomorú tévelygés-
nek mondja azt a felfogást, hogy Isten szüntelenül gyötörne 
bennünket és hogy a bünt örök gyötrelemmel büntetné. 

III. Legmagasabb vágyaink és legjobb érzelmeink isteni 
és ihletett jellegűek. Az a gondolat — mondja ő — mely 
az ember elméjében megfordul, megfordulhat Istenben is. 
Az én gondolatom, reményem és szeretetem ha nem lehet 
másé is, Istené mindig lehet. Nem tud »rokonszenvezni 
olyan rendszerrel, mely a Szent Lelket teljesen tagadja, 
a mely nem lát semmi istenit az ember magasabb termé-
szetében, a melyik sem mély örvényt, sem mennyei ma-
gaslatot nem talál az ember lelkében*. A kötelesség hű 
teljesítése, a magasra törés, az érdeknélküli és szent érzel-
mek, melyeket minden jó szív ismer, alkotják az Istennel 
való rokonságunkat Ezek által ismerjük meg őt, mint 
magunkhoz hasonlót. Ezért Pál apostollal, mindig szent 
félelemmel gondoljunk arra, hogy Isten lelkének templomai 
vagyunk. 

IV. Krisztus az Isten erkölcsi tökéletességének ki-
jelentője. Krisztus nem azért élt és halt meg, hogy az 
Atyát persvadeálja vagy kiengesztelje, nem hogy véres 
áldozatot nyújtson be, hanem hogy »az Atyát nekünk 
megmutassa«. A legjobbat Krisztustól vettük. 0 tanított 
meg minket hinni Isten szeretetében, a mit előtte az 
emberek nem ismertek; őt házi Istenünkké tette, a ki 
mindenkit befogad; a ki a bűnösnek, szenvedőnek és el-
hagyatottnak házában hajlékot ad. Krisztus tanítását életé-
vel pecsételé meg. Hitünk fejedelme szent lévén, egyedüli 
vezérünkké tétetett, nem valamely tudományos kérdés, 
vagy törlénelmi váradalmak triviális kérdésében, hanem 
ama magasztos dolgokban, melyektől megszenteltetésünk 
és örök üdvünk függ. 

V. Az ember halhatatlansága. Ha ezt Krisztus nem 
tanította úgy, akkor soha senki se tanította. És ki csalódik 
itt, a kéjencz, a ki a testet elhagyó lélek további fen-
maradását nem hiszi, vagy Krisztus, a ki csüggedés nélkül 
járt a bűn tanyáin s hitét a nyomorúság és a gonosz 
nem győzte le, sőt ő győzte le azokat; a ki szeretettel 
ölelte magához az emberiséget és felmutatta szellemük 
legmagasztosabb tehetségeit; a ki ima, könnyek és vér-
hultatás között élt és halt meg a mi szolgálatunkban; a 
kihez legbensőbb érzelmeinkkel ragaszkodunk, a ki előtt, 
mint a mi világunk legszentebb dicsősége előtt, csaknem 
imádattal borulunk le? Az a jövő. mely a bűnösök bün-
tetését jelenti, egyúttal azoknak kigyógyítását is jelenti. 
Maga az az iszonyat, melylyel az ember gonosz tetteire 
visszatekint, míg egyrészről bűnének büntetése, másrészről 
gyógyulásának kezdete. így. az élet bevégződése után a 
visszafizetés félelmetes tudatával állunk szemben, de odébb 
már a megtisztult és megváltott lelkek növekvő seregének 
dicső látványa tárul elénk. 

Imé ezekből áll Martineau keresztyénsége. S elmé-
letén bármennyire megérzik is a filozofusi és az unitárius 
íz, mégis valóságos orthodoxiának tűnik fel sok magyar 
ú. n. evangelikus és református radikalizmusával szemben. 
Mily ereje lehet Angliában az igazi evangeliomi keresz-
tyénségnek, ha még oly szélső radikális emberek is, mint 
Martineau, ily nézeteket táplálnak! (a—s.) 

I S K O L A . 

Tanáraink anyagi helyzete. Protestáns középis-
koláink tanárai eddigelé legtöbb helyen nagyon szegényes 
ellátásban részesültek. Ujabb időben azonban örvendetesen 

javult anyagi helyzetük és a sok éven át szenvedett nél-
külözésekért némi kárpótlás meg is illeti őket. A rnit meg 
is kapnak, az újabb államsegélyes szerződésekben, mert 
a rendes tanári fizetést 1600—1400—1200 frtban állapít-
ják meg akként, hogy mindegyik fizetési fokozatba a ren-
des tanárok egy harmada jut azonnal. Ezenkívül megfelelő 
lakáspénz és 100—100 frt ötödéves korpótlék jár nekik az 
állammal újabban kötött szerződések szerint. Középiskolai 
tanáraink anyagi helyzete ezek által az intézkedések által 
jelentékenyen javult, bár még korántsem mondható fényes-
nek. Még kevésbbé brilliáns a főiskolai, különösen a jogi 
és theologiai tanárok helyzete, mely utóbbiaknak több helyt 
még a nyugdíjügyök sincs korszerüleg rendezve, fizetésök 
pedig ma holnap nem áll immár ^akadémiai színvonalon*. 

Protestáns árvaházunk és a slöjd. A magyar-
országi összes iskolák között a protestáns országos árvaház 
iskolájába hozatott be legelőször a kézügyességi oktatás 
vagy az ügynevezett slöjd, melyben immár két iskolai 
éven át nagy sikerrel oktatta az árvákat Guttenberg Pál 
tanár, a slöjd-ügynek e lelkes magyar apostola. Az orszá-
gos slöjd-egyesület, hogy az ügynek a tanítók körében 
minél szélesebbkörü propagandát csináljon, Budapesten 
slöjd-tanfolyamot rendezett be, melyet 50 tanító látogat 
nagy szorgalommal. A fanfolyam ugyancsak Guttenberg 
Pál vezetése alatt az országos prot. árvaház szegényház-
téri iskolájában tartalik, hol most a gyermekek helyett 
magok a tanítók fúrnak-faragnak, gyalulnak-fűrészelnek, 
hogy gyakorlatilag is elsajátítsák a kézi ügyességet s az 
iskolai kézimunkák különböző fajtáit. 

A kolozsvári evang. ref. theol. fakultás érdeké-
ben, az erdélyi ev. ref. egyházkerület Igazgató-Tanácsa 
által kibocsátott »Tájékozás« kapcsán, Kenessey Béla igaz-
gató felhívja az érdekelteket, hogy a mennyiben a Tájé-
kozásban is jelzett internátusi és konviktusi jótéteményeken 
kívül ösztöndíjakban, vagy a konviktusi jótétemények 
kisebb (50, vagy 25 frlos) osztályában óhajtanának része-
sülni, fölvételi folyamodványaikban jelöljék meg ebbeli 
kívánságaikat, s folyamodványaikat szereljék föl vagyon-
kimutatással, illetőleg szegénységi bizonyítványnyal is; 
továbbá, hitelesen igazolják azt is, hogy más tanintézetben 
esetleg mely fokű, s minő természetű jótéteményben része-
sültek már. A folyamodványok az indexekben, illetőleg 
az érettségi bizonyítványokban kitüntetett előmenetel, a 
vagyoni helyzet és az esetleg már másutt élvezett jótéte-
mények tekintetbe vételével fognak elbíráltatni. Megjegyzi 
azonban, hogy a különösebb kedvezményekben csakis a 
theologus ifjak részesülhetnek, s nem egyszersmind a 
tanár-képezdébe járó egyetemi hallgatók is, a kik csak a 
Tájékozásban is jelzett 80 forint évi összeg mellett élvez-
hetik a bennlakást, és a konviktust. 

A hódmezővásárhelyi evang. ref. főgimnázium 
javára, mint tudva van, a közoktatásügyi kormány, a 
gimnázium újjáépítéséhez 60.000 frttal, fentartásához pedig 
13.000 forint évi segítséggel járul. A tanárok fizetésének 
javítására pedig erre az évre 8000 frtot utalványozott. 
Az egyháztanács július 5-én tartott ülésében a tanárok 
fizetése ügyének rendezésére kiküldött bizottság véleményes 



javaslata alapján az igazgató fizetését — kit újabbi hat 
évre ismét megválasztottak igazgatónak — 1600 forint 
törzsfizetésben, 500 frt korpótlékkal, 300 frt lakásbérrel és 
100 frt igazgatói tiszteletdíjjal állapította meg. Három tanár 
törzsfizetését, korpótlékát és lakásbérét egyenkint 1250 frt, 
négy tanárnak 1600 és három tanárnak 1450 forintban 
állapították meg. A klasszika-filologiai tanszékre az egy-
háztanács első helyen Elekes Ferenc mezőtúri tanárt aján-
lotta a miniszternek kinevezésre, a tornatanári állásra 
pedig megválasztotta ifj. Szigrti Benedek Gyulát. 

A felsőlövői evang. tanintézetek jubileuma 
f. hó 28-án fog megtartatni. Ötven éve. hogy ezeket az 
intézeteket a prot. egyház és kultura védbástyájául a 
nagyemlékű Wimmer megalapította s a hálás utódok 
azóta kitartó buzgósággal fenntartják és fejlesztgetik. A 
jubileum alkalmából is szép gyűjtést eszközöltek az intézet 
hálás volt növendékei. A jubileumra sokan készülnek a 
dunántúli protestánsok közül. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kiss Benő gombai ev. ref. lelkész hosszas beteges-

kedés után, melynek sorvasztó erejét Gleichenberg klimája 
sem volt képes feltartóztatni, folyó hó 15-én élete 40-ik, 
lelkipásztorsága 12-ik évében Gombán elhunyt. Özvegye 
szül. Hauer Ilona, négy kicsi gyermeke, négy testvére s 
nagy kiterjedésű rokonság gyászolja kora halálát. Hatal-
mas hangú prédikátor, szeretetreméltó ember volt, kit káplán 
korában Cegléden és Budapesten, lelkész korában Ordason 
és Gombán közszeretet és tisztelet környezett. Temetése a 
kecskeméti traktus papságának, a környék intelligenciájá-
nak és példásan szerető gyülekezetének nagy részvéte 
mellett f. hó 17-én ment végbe. Holttestét Gyömrőre szál-
lították s ott helyezték nyugalomra édes atyja, néhai Kiss 
Lajos pesti esperes és sógora néhai Szilágyi Benő gyömrői 
lelkész mellé. Béke az elhunyt hamvaira, vigasztalás a 
veszteseknek! 

f Sass Károly albisi ev. ref. lelkész, a szabadság-
harc idejében Görgey tábori lelkésze, élete 77-ik, lelkészke-
dése 42-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Sass 
Béla debreceni theol. tanár édes atyját gyászolja az elhunyt-
ban. Áldás emlékére! „ 

f Kramarcsik Károly, a rozsnyói evangelikus 
főgimnázium hírneves tanára és volt igazgatója, miként a 
főgimnázium igazgató-tanácsa és tanárkara szomorodott 
szívvel jelenti, folyó hó 13-án, tevékeny életének 83-ik, 
tanárságának 60-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. 
Hűlt tetemeit folyó hó 15-ik napján délután négy órakor 
az ág. hitv. ev. egyház szertartása szerint nagy részvéttel 
helyezték örök nyugalomra. A^megdicsőült Nesztor, ki fél-
századon tűi terjedő időn keresztül, hazáját s egyházát 
híven szolgálva, férfikora összes tevékenységét a rozsnyói 
főgimnáziumnak s a köznek szentelte, nyugodjék békében. 

f Csengei István Aszód városa nyug. jegyzője élete 
83-ik évében végelgyengülés következtében július 2-án 
Eperjesen elhunyt. Csengey Gusztáv eperjesi theol. tanár 
édes atyját gyászolja az elhunytban. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A tolna-baranyai ev. egyház-
megye Guggenberger János helyére, ki állásáról egészségi 
tekintetből lemondott, nagy többséggel Támer János némedi 
lelkészt választotta alesperesévé, kinek hatáskörébe főként 
a népiskolai ügyek osztattak be, úgy hogy az új alesperes 
egyszersmind az egyházmegye tanfelügyelője is lesz. — 
Theologiai magántanári vizsgát tett Sárospatakon június 
29-én Szécsy Ferenc felvinci ev. ref. lelkész Fejes István 
helyettes elnök, az összes theol. tanárok s az akadémiai 
igazgató jelenlétében az új-szövetségi szaktudományok cso-
portjából mint fő-, s az ó-szövetségiekből mint mellék-
vizsgatárgyakból — jeles képesítéssel. írásbeli munkájá-
nak nyomtatásban is leendő bemutatása és a törvényben 
kikötött nyilvános előadás után fog részére a végérvényes 
okmány kiállíttatni. — A b.-remetei ev. ref. egyház lelké-
szévé Nagy Dániel makói segédlelkészszel szemben Szath-
máry István nagyszalontai segédlelkész választatott meg. 
— A gömöri reform, egyházmegye világi tanácsbirájává 
Bornemisza László alispán választatott meg, az egyházi 
tanácsbirőságra Kupay Dénes és KálniczJcy Endre között 
új szavazás rendeltetett el. — A pápai kollégium igaz-
gató tanácsa a klasszika-filologiai tanszékre Faragó János 
karcagi igazgatót ajánlja a miniszternek; a latin-magyar 
tanszékre Györy Gyulát; a rajztanszékre Szappanos Péter 
h.-vásárhelyi tanárt. A fizikai tanszékre csak egy nem 
okleveles pályázó jelentkezvén, új pályázat hirdetését hozta 
javaslatba. 

* Egyházmegyei gondnokválasztás. A külső-
somogvi evangelikus református egyházmegyében, a néhai 
Décsey Lajos elhunytával megürült egyházmegyei gondnoki 
tisztségre, 29 szavazatból 28-al, tehát csaknem teljes 
egyhangúsággal, Sárközy Béla földbirtokos választatott 
meg, ki — mint értesülünk — a ritka egyértelműséggel 
nyilvánult közbizalom előtt kész meghajolni. Az űj gond-
nok egyik kiváló tagja a hithűségéről és egyházias érzüle-
téről, Dunáninnen és Dunántúl oly előnyösen ismert 
Sárközy családnak, a k.-somogyi egyházmegyének 26 év 
óta buzgó tanácsbirája, s az alkotmányos korszak kezdetén 
Somogymegye egyik választó kerületének képviselője is 
volt. Szerény, mondhatni túlszerény, de azért törhetetlen 
jellem, sokat tanult fő, ki azonban szelleme kincseivel 
nem kérkedik, arany szív és példátlan egyszerűségű, igazi 
kálvinista puritán lélek, a ki a bölcsességet alázatossággal, 
az erélyt szeretettel tudja párosítani. Az egyházmegye a 
legszebb reményekkel tekint eme régi kipróbált harcosá-
nak elnöki működése elé, kinek ünnepélyes székfoglalása 
a közelebbi közgyűlésen fog megtörténni. Üdvözöljük az 
új gondnok urat, s melegen óhajtjuk neki: Ad multos 
annos! 

* A »Religió« érdekes jeremiádot ír a feletti el-
keseredésében, hogy a kolozsvári theol. akadémia össze-
köttetésbe fog hozatni a kolozsvári egyetemmel, annyiban, 
hogy a ref. theologusok a bölcsészeti tárgyakat az egye-
temen hallgathatják s a szegény tanulóknak a tandíjmen-
tesség is kilátásba helyeztetett. Panaszát így végzi: »E1 
kell ismerni, hogy protestáns atyánkfiaiban nagy élei-



messég lakik. Az állam adja, minden hitvallásos polgárnak 
zsebeiből véve, a pénzt, s protestáns atyánkfiai odaállanak 
a kész tál étel mellé kanalazni és uralkodni. S az ország 
kath. lakosságának többsége, mint bizonyos értelmetlen 
lény, oda tartja hátát a protestáns uralkodás nyeregtar-
tójául. Quousque tandem?!« E keresztyéni szeretetből 
fakadt kirohanásra csak azt jegyezzük meg, hogy azok-
nak a ref. tanulóknak nem az állam adja a fentartásukhoz 
a pénzt, hanem maga a ref. egyház gyűjti azt össze 
véres verejtékkel s azok, a kik a kész tál mellé ülnek 
kanalazni s uralkodni, talán nem annyira a protestáns 
atyafiak, mint épen azok, a kik ily szépen tudnak panasz-
kodni, minden alap nélkül. 

* Sajtóhibák kiigazítása Lapunk utóbbi számaiban, külö-
nösen a 26—28-ikban, több sajtóhiba csúszott be. így a 27-ik szám-
ban az »Esketés-e vagy megáldás« című cikkben az aláírás Haraszti 
helyett Harasztos-ra, Nagy János helyett Nagy lstván-va. javítandó; 
a szövegben szintén több súlyos hiba esett, melyekért, valamint a 
többi hibákért is, a három hétig távol volt f. szerkesztő úgy a cikk-
íróktól, mint az olvasótól bocsánatot kér. 

Pályázati hirdetés. 
A sárospataki ev. ref. főiskolában egy theol. aka-

démiai tanszékié pályázat hirdettetik. 
E tanszékhez, heti 10 órával, a dogmatörténet, dog 

matika és vallásbölcsészet (vagy e helyett valamely később 
meghatározandó, de az előbbiekkel benső kapcsolatban álló 
tantárgy) előadása van kötve, megfelelő special kollé-
giumokkal és szemináriumokkal. 

Elnyerésére csak ev. ref. vallású és lelkészi hiva-
talra is jogosított egyének pályázhatnak. 

Javadalma: 1. 1300 frt törzsfizetés. 2. 300 forint 
lakásbér. 3. ötödévenként 100 —100 forint korpótlék, ez-
úttal még csak négy ízben. 4. A felekezeti tanárok állami 
nyugdíjintézetében felvettekével teljesen egyenlő nyugdíj-
jogosultság. 

Pályázni szándékozók folyamodványaikat hivatottsá-
gukat, illetőleg jogosítottságukat bizonyító okmányaikkal 
(Egyházi törvények 488. §.), rövid életrajzzal, testi épsé-
güket igazoló orvosi véleménynyel, f. évi augusztus 20. 
napjáig a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főtiszteletű 
elöljáróságához címezve a sárospataki ev. ref. főiskola 
akadémiai és közigazgatói hivatalához küldjék be. 

Az állomás november hó elején foglalandó el. 
Miskolcz, 1895. július hó 10-én. 

Kun Bertaion, 
tiszáninneni ev. ref. püspök. 

P á l y á z a t . 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium főgimnáziumá-
nál az 1895/6. tanévre német nyelvi helyettes tanári állás 
töltendő be. 

Fizetés 800 frt. 
Az állomás 1895. szept. 1-én foglalandó el. 
Folyamodhatnak ev. ref. vallású egyének, kik német 

és magyar nyelv tanítására képesek. Ev. ref. vallásúak 
hiányában ág. ev. hitvallású is alkalmazható. 

Ezen pályázat ugyan csakis a jövő 1895/6. tanévre 
szól, de ha az illető egyén, ki ez állást elnyeri, a német 
nyelv tanítására képesített vagy a tanév folytán a képe-
sítő oklevelet megszerzi, s az állást kellően betölti: kilátása 
lehet, hogy a következő tanévre is alkalmaztatik, sőt az 
állás rendszeresítése esetén rendes tanárrá való megválasz-
tásra is ajánltathatik. 

Az életkort, vallást, képességet igazoló okmányokkal 
kellően felszerelt folyamodások f . évi augusztus hó 10-ig 
küldendők be a kollégium igazgatóságához. 

Maros-Vásárhelyit, 1895. július 3-án. 

2 — 2 A kol légiumi elöljáróság. 

Pályázati hirdetmény. 
A karcagi ev. ref. gimnáziumnál a Vl-ik osztály 

megnyitása alkalmából, az 1895/96-ik tanévre betöltendők 
a következő tanári állások: 

1. Magyar-német, vagy német-latin. 
2. Magyar-latin. 
3. Természetrajz bárminő melléktárgygyal. 
Ezen állások mindenikével, ha okleveles pályázók 

lesznek, 1000 forint törzsfizetés s 200 frt lakpénz j á r ; a 
helyettes tanár fizetése 800 frt. 

A fizetést mindég évnegyedenként előre szolgáltatja 
ki az egyházi pénztár. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

A megválasztottak állomásukat 1895. szept. 1-én 
kötelesek elfoglalni. 

Az okleveles rendes tanár egy évi sikeres működés 
után véglegesíttetik s kötelezett tagja az országos tanári 
nyugdíjintézetnek, hova csak a fizetése után járó °/0-oi fizeti. 

A helyettes tanár oklevele megszerzése után nyom-
ban rendes tanárrá lesz s rendes tanári fizetést kap. 

A pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényüket 
1895. július 25-ig alólirotthoz küldjék be. 

Karcag, 1895. jűlius 7-én. 

Hajnal Elek, 
2—2 a gimn. igazgatótanács elnöke. 

Pályázat tanári állásokra. 
A hajdú-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött német-magyar, esetleg német-latin, továbbá 
magyar-latin, esetleg rajzoló geometria-számtan tanári tan-
székekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés : 1200 frt, melyből 200 frt lakbér, az egyház 
pénztárából évnegyedenként előre fizetve. Ha okleveles 
pályázók nem lennének, alkalmazást nyerhetnek tanárjelöl-
tek is, ez esetben azonban a fizetés: 900 frt, melyből 
100 frt lakbérnek tekintetik. 



A kivánt oklevéllel bíró egyének egy évi sikeres 
működés után állandósíttatnak, a midőn is az országos 
tanári nyugdíjintézetnek kötelezett tagjai leendenek. 

Nem okleveles egyének csak helyettes tanári minő-
ségben és csak egy évre választatnak, de ha ez idő alatt 
a kivánt tárgyakból oklevelet szereznek és sikeres műkö-
dést mutatnak fél: a következő évben mint rendes tanárok 
állandósíttaíhatnak. Végre ha okleveles, de nem a kiírt 
szakokból képesített egyén választatnék, az szintén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre alkalmaz-
tatik, fizetése azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztottak állomásaikat f. év augusztus végén, 
legkésőbb szept. 1-én elfoglalni kötelesek, okleveles és 
családos egyének 40 frt, okleveles nőtlen egyének pedig 
15 frt útiköltséget kapnak, mely összeg azonban, ha állo-

másuktól 3 év eltelte előtt bármi okból megválnak, az 
egyházi pénztárba visszatérítendő lesz.. 

Megjegyeztetik, miszerint a gimnázium teljessé tétele 
és állami segélyeztetése iránt a nagyméltóságú minisz-
tériumhoz a felterjesztés megtétetett s az ügy kedvező el-
intézése esetén a tanári fizetések annak megfelelőleg fognak 
rendeztetni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges katonai 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányai-
kat s eddigi alkalmazásukat feltüntető hiteles okmányok-
kal, végre orvosi bizonyítványnyal felszerelve f . évi aug. 
hó 15-ig az ev. ref. egyház elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson, az 1895. évi június 28-án tartott 
egyháztanács gyűlésében. 

2 — 2 Az egyházi elnökség. 

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 ág. hitv. ev. 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 1895—96. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

Az e l n y e r h e t e s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű 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 
1895. szeptember 30-ig alólírott 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 1895—96. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1895. június 27-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. 1895. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólírott bizottsági 
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utca 8-ik szám) küld-
jék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak második 
fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egye-
temen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bir. márká-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta 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 újabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a filo-
zofiát, 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 
kúlegyetemen 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, e lnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Tanulságok. 
III. 

Az angol vallásosság s általában az angol 
népélet harmadik jellemvonása az erélyesség, a 
mely szívós kitartással törekszik a kitűzött cél 
felé, a melyet az akadályok, nem hogy elcsüggesz-
tenének, sőt inkább lelkesítenek. Az angol nem 
azt kérdi, mi lehetséges, mi kivihető a dolgok jelen 
állása szerint, hanem azt: mi szükséges s a 
mikor aztán valamit szükségesnek ismert fel, nem 
sopánkodik, hogy bizony jó volna, szép volna, 
ele hát nem lehetséges, hanem rettenthetetlen 
bátorsággal, nagy leleményességgel s a mi talán 
a legcsoclálatraméltóbb, bámulatos türelemmel és 
kitartással igyekszik megszerezni a megvalósí-
tandó cél elérésére kellő eszközöket. 

Sokan gúnyolódva emlegetik, hogy az ango-
lok mennyire a formák rabjai s hogy a régihez 
mily odaadással ragaszkodnak. Es kétségkívül 
igaz is, hogy az angol népéletben bizonyos for-
mák rendkívül soká, századokon át fenn tudják 
magokat tartani. Az angolok soha sem csináltak 
multjukból tabula rasa-t, ele bizonyos, hogy 
5—bOO éves formák dacára minden reformot 
megcsináltak, a mire akár egyházi, akár más 
szempontból szükségük volt. Gyönyörködnek a 
régi formákban, vagy a radicálisabbak eltűrik 
azokat, csak a lényeg legyen meg. Az angol 
miniszterek kinevezésük után elmennek ékezet 
csókolnia az uralkodóhoz, de azért a volt kor-
mányelnök nemrég joggal mondhatta, hogy az 
uralkodó feladatai Angliában az újabb időben 
inkább társadalmiak, mint politikaiak (more 
social, than political). A legtöbb minisztert ma 
is secretary-nek (titkár) hívják, mint abban az 
időben nevezték, a mikor még az uralkodó vezette 
az ügyeket s a miniszterek az ő kiválasztottal 
és alkalmazottai valának, nem pedig a nép több-
ségének képviselői. Az angol törvényeket ma 

is azzal a kifejezéssel szentesítik, a mivel a 
Plantegenet-ek idejében (tudniillik: iktattassák 
be 0 Felsége a király ós királyné akaratá-
ból a lordok és képviselők beleegyezésével), de 
azért igaza van Herbert Spencernek, a ki a 
»First Principlescc-ben egy helyen azt mondja: 
Mi angolok azoknak a törvényeknek engedel-
meskedünk, a melyeket magunk csinálunk, a 
melyek tehát a nép akaratából s a lordok és az 
uralkodó beleegyezésével jönnek létre. Az egyházi 
életben is láthatunk arra példát eleget, 
hogy a formák maradnak s a lényeg a kor kí-
vánalmai szerint változik. Az angol egyháznak 
ma is a canterbury-i s a york-i érsek a főpapjai, 
mint akár Beckett Tamás idejében. A gyönyörű 
szép cathedral-ok, a melyekben Volsey és főpap-
társai végezték a fényes isteni tiszteleteket, ma is 
állanak. A püspöki egyházban az úrvacsorai jegye-
ket ma is térdelve és csakis térdelve vehetik a 
hívek. Csakhogy a mai canterbury-i érsek püspök-
társaival együtt határozottan kinyilatkoztatta annak 
idejében, hogy nem vehet részt a vallások világ-
parlamentjében, melyet a chicagói világkiállítás 
alkalmával tartottak, mert Róma tévedéseket 
tanító papjaival egyességre nem léphet, tehát 
a mai canterbury-i érsek nem áll a pápa szol-
gálatában. A gyönyörű szép cathedralokban a 
sok mindenféle ének, csereének ós ima után, 
meg miután úgy az ó-, mint az új-testamentom-
ból egy részt a nép nyelvén felolvastak, utóvégre 
is a Szent írásból felveszik a textust s az evan-
geliomot prédikálják. Azután meg térdelve veszik 
ugyan a jegyeket, de csak jegyeknek tar t ják 
azokat s jól tudják, hogy azok az Úr Jézus testévé 
03 vérévé ugyan sohasem változnak. Még nagyon 
sok példát lehetne felhozni, de azt hiszem az 
elsoroltak is elegendők annak a bebizonyítására, 
hogy az angol erélyesség mennyire keresztül 
tudta magát törni a formákon s hogy mily böl-
csesóggel hatott, a mikor csak az absolute rossz 
keretekel; törte széjjel, de figyelmét nem annyira 



a formák eltörlésére irányozta, mint inkább a 
lényeg megszerzésére. 

Sokan azonban e hatalmas, szívós kitartás-
sal előre törő erólyességet az angol-szász ter-
mészetből szeretnék kimagyarázni s azt állítják, 
hogy az evangeliom, a reformáció semmi külö-
nösebb erélyt az angol népnek nem kölcsönzött. 
Hát hiszen nincs kétség a felől, hogy az angol 
nép, mely a britt szigetek kelta lakóit meghó-
dította, nem lehetett valami gyáva, tunya s erőt-
len nép. Mondhatnók ugyan azt is, hogy az 
angol-szász fajt dánok, norvégek és normannok 
szintén leigázták, ele hát nem akarunk a sza-
vakkal játszani. Utóvégre a mai angol nép mind 
e népeknek keveréke, a melynek nem a nor-
mannok és dánok, hanem az angol-szászok adták 
meg mégis a jelleget, ámbár pl. a nyelv alaku-
lására a normannok a maguk eltanult francia 
nyelvével hatalmas befolyást gyakoroltak. Egy 
tény azonban teljesen elöntő erővel bír előttünk. 
Az angol nép már a XIII. században végrehaj-
totta az összeolvasztás nagy munkáját (eltekintve 
egyes kelta töredékektől). Bámulatos erőt fejtett 
ki. Úgy látszott, hogy meghódítja ós leigázza 
Franciaországot és nagy világbirodalmat alkot. 
Nos hát Anglia elveszítette Franciaországot egé-
szen. A XVI. század az angol szász népfajt min-
den természetes erejével a britt szigetekre vissza-
tolva találta. A rózsák háborúja felemésztette a 
nép erőit. Ekkor egy zsarnok és szeszélyes király 
idejében az evangeliom világossága behatol az 
angol népbe. Hatalmas küzdelmek állanak elő, 
a melyeknek eredménye az, hogy az angol nép 
őszintén és becsületesen, úgy konzervatív, mint 
radikális módon, befogadta az evangeliomi igaz-
ságokat. Protes táns néppé lett a szó szoros értel-
mében. Ettől kezelve ú j ra éled. Rajokat bocsát 
ki magából. Átalakítja hosszú küzdelmekkel bei-
életét s egyúttal gyarmatosít, országokat alkot. 
Mind nagyobb területeket von uralma alá. Népes-
sége is folyton gyarapodik. A XVI. század elején 
bizonyára nem volt nagyobb népessége Angliá-
nak, mint Magyarországnak. Még a mult század 
végén is, a mikor az egyházi élet kezdett ú j ra 
fellendülni, csak valamivel több, mint 10 millió 
nép lakott a brit szigeteken. A század végéig 
200 percenttel gyarapodott a lakosság s ma több 
mint 35 millió angol lakik az anyaországban. 
Azután ők uralkodnak Indiában, Ausztráliában, 
Afrika nagy részében, Amerikában ós számtalan 
szigeteken óriási gyarmataik vannak és e helye-
ken is millió meg millió angol talál foglalkozást, 
űz ipart, kereskedést, ol \ ciSScl Milton, meg New-
tont, meg a bibliát, gyarapítja az angol szellemi 
tőkét s az angol hatalmat. A föld lakosainak 
több mint ' j része Cl400 millióból több mint 

350 millió) angol alattvaló. Pedig egy óriási nagy 
raj, (az északamerikai Egyesült-Államok) már 
egészen elszakadt s ez óriási országban is 60 
millió lakosból valami 50 millió angol s a többi 
is azzá lesz. Es épen az az érdekes és tanulsá-
gos, hogy a világtörténelem bizonysága szerint 
csupán természeti erőre alapított nagy birodal-
mak a mikor egyszer bomlani kezdtek, meg sem 
álltak, míg egészen tönkre nem mentek. A Plan-
tegenet-ek Angliája is e törvény szerint lett kis 
szigetországgá s a mióta az orleans-i szűz a 
franciákat az álomból s tespedésből felébresztette, 
azóta folyton tért veszített. Az új Angliának 
meg úgy látszik, szinte jól esett, hogy fiai sza-
badon bocsátásával megkönnyebbült. Az észak-
amerikai Egyesült-Államok megalakulása óta is 
folytonosan ós fokozatosan nő, erősödik, hódít, 
kenyeret ós megélhetési módot szerez a lakos-
ságnak, vágyakat és vállalkozási kedvet támaszt 
azokban, növeli azok látókörét, acélozza karjaikat 
s erősíti bennök azt a hitet, hogy nincs semmi, 
a mit, ha az anyagi és szellemi jólétükre szük-
séges, Anglia meg ne szerezhetne. íme, a mit 
az angol-szász erő alkotott, az elromlot t ; a mit 
azonban az evangeliom által áthatott s megnemesí-
tett angol-szász erő alkotott, az növekedik, virág-
zik és él. 

Igen sokan természetesen minderre azt mond-
ják, hogy hiszen nagy az az erélyesség, de hát 
csak rosszra használják az angolok. Mennyi vér-
ontást vittek véghez, míg egyes népeket leigáz-
tak. Milyen erőszakosok más népekkel szemben! 
Misszionáriusaik a bibliával mennek elől, ele utá-
nok meg jön az angol katona! Bizony jobb lenne, 
ha odahaza javítgatnák az embereket, mert ret-
tentő sok és sokféle bűn megterem nálok. A kik 
így beszélnek, azok aztán igen gyakran egy lélek-
zetvétellel hajlandók, a mikor valaki az angol 
egyházi élet bámulatos fényeiről beszél, azt is 
állítani, hogy az angolok már természetüknél 
fogva hajlandók valami mélyebb vallásosságra 
Tehát hajlandók is mélyebb vallásosságra, meg 
a mellett önzők, erőszakosok, részegesek is ós 
mindenféle gonosz bűnökre is hajlandók. Látni 
való, hogy e két ellentétes állítás egymás mellett 
meg nem állhat. Az igazság az, hogy az angol 
is, mint minden más ember, bűnben fogantatik 
s ugyanazokkal a testi vágyakkal, azokkal az 
érzékies tulajdonokkal, azzal az önzéssel, ugyan-
azokkal a hajlamokkal jő világra, mint más em-
be r? S ha a természeti ember, mely az Istent 
meg nem foghatja, meg nem hal benne, hát ő 
is részeges, önző, vad, szenvedélyes, tolvaj, gyilkos, 
kártyás, parázna, hitetlen vagy a vakhit rabja 
lesz, mint más ember. Hanem ha az angol gyer-
mek ugyanolyan vágyakkal, ösztönökkel és haj-



lamokkal születik is, mint más gyermek: az élet, 
a mely várja, egészen más. Várják anyák, a kik 
gondosan ós szorgalmasan foglalkoznak testével 
ós lelkével, a kik egyszerű, de egészséges táp-
lálékot adnak neki, a kik jótékony álmáról korai 
lefektetés által gondoskodnak, a kik imádkozni 
s a Jézust ismerni megtanítják, a kiknek olda-
lán mihelyt elméje kissé érettebb, hát reggeli és 
esteli áhítatban vesz részt, akár munkás, akár 
tudós, akár valami lord, akár a canterbury-i 
érsek fia is. Ha pedig kedvezőtlen viszonyok 
-közt születik és szülei vallástalanok, erkölcs-
telenek és nyomorultak, hát akkor várják olyan 
intézetek, mint a bristoli árvaházak vagy a 
londoni menhelyek, melyekben ezer meg ezer 
gyermeket nevelnek évenként becsületes ipa-
rossá, földmívessé vagy kereskedővé és pedig 
ily elvek alapján, hogy 1-ször felveszik a jelent-
kezőket mind, mert a kit meg lehet men-
teni, azt meg kell menteni, s okos dolog meg-
menteni; 2-szor felszólítják a könyörületes szi-
veket, hogy adjanak ennyit meg ennyit, mert 
annyi kell; 3-szor ha az év végén deficit van, 
hát felszólítják azokat, a kiknek az intézetek 
szivén feküsznek, hogy adjanak annyit, a meny-
nyivel a deficitet fedezni lehessen, de arról, hogy 
kevesell) gyermeket vegyenek fel, szó sem lehet. 
Azután várják az angol gyermekek nagy részét 
oly templomok százezrével, melyekben a meg-
feszített és feltámadott Krisztus evangeliomát a 
lelkészek akként prédikálják, hogy ar ra tisztes-
séges anyagi körülmények közt, imával, a biblia 
s más könyvek olvasásával, írásban mindig ú j ra 
meg újra készülnek. Micsoda erélyt képvisel 
százezer prédikátornak csak ez a folytonos pré-
dikációkószítése is, mert a másét elmondani 
botrányt okozna. Londonban 1400 prot. tem-
plom ós istentiszteleti hely áll a hívek rendel-
kezésére. Edinburghban, mely Budapestnél jóval 
kisebb, több mint 110 kálvinista templom van. 
Azután a sok iskola, intézet mellett ott vannak 
a bibliai iskolák, a melyekben a gyermekek és a 
bibliatanulmányozó egyletek, melyekben az ifjak 
ós ifjú nők ismerik meg töviről-hegyire a bib-
liát. Azután meg ott vannak az ifjúsági egyesü-
leti helységek, melyekben ezer meg ezer ifjú 
töltheti tisztességes szórakozással az időt Ott 
vannak azok a gyülekezetek, melyeknek min-
den tagját ismeri a lelkész, időnkónt meglátogatja 
és valami keresztyén munkában foglalkoztatja. 
Ott vannak a mértékletességi és paráznaság ellen 
küzdő egyletek. Ott vannak a biblia és más jó 
könyveket terjesztő társaságok, melyek száz meg 
száz nyelven terjesztik a legfensógesebb eszmé-
ket. Mennyi munka, mennyi hit, mennyi akarat-
erő, mennyi értelmiség s mennyi pénzbe került 

mindez! Ott van a londoni City-mission, melynek 
valami 450 alkalmazottja meglátogatja, felkeresi, 
vigasztalja és segíti a nyomorultakat, szegénye-
ket, szenvedőket és a hagyományos londoni sze-
génység ellen nagy erőt fejt ki. Ott van az a 
70 külmissziói társaság, melynek tagjai adomá-
nyaikkal lehetővé teszik, hogy a világ minden 
részében a pogányok a Krisztus szerelmét meg-
ismerjék, képtelen ós erkölcstelen szokásaikat 
elhagyják, jóravaló alsó-, közép és felső iskolák-
ban magokat mívelhessék. Én jól tudom, hogy 
a pogány népekkel sok angol (meg más) rosszul 
bánt, velők szemben sok bűnnel terhelte lelki-
ismeretét, de ezredrésznyi vér sem folyt el, mint 
a mennyi elfolyt volna, ha azokat a vad népeket 
magokra hagyták volna. Mert az csak mesebeszéd, 
hogy azok a vadnépek valami paradicsomi, békés 
állapotban lennének. Sőt ellenkezőleg. A vad 
afrikai és ázsiai népek, sőt egyes törzsek és fal-
vak véres háborúkat folytattak egymással. Egy-
egy híres rabló, mint Hyder Ali, rabolt, pusztí-
tott, országokat alapított, s százezrek pusztultak 
el ily háborúkban. Falvakat égettek föl, nyájakat 
hajtottak el, nemzeteket tizedeltek meg Ázsiában 
ós Afrikában egyaránt. A bizonytalanság koron-
ként irtózatos volt A földmívelés, ipar s keres-
kedés pangott, éhhalál pusztított mindenfelé. A 
népek szenvedése irtózatos volt. Már most ter-
mészetesen azt sem állítom, hogy az angolok 
hoztak létre paradicsomi állapotokat. De egyebek 
közt Vámbéry tanúbizonysága szerint is egy 
európai nép sem végzett nagyobbmérvű és jóté-
konyabb civilizatorius munkát a vaclak vagy fél-
míveltek közt, mint az angol. Azok, a kik Indiát 
meghódították, nem mind voltak a jellemesség 
példányképei. De néhányan a keletindiai társaság 
kormányzói közül, (mert hiszen a keletindiai tár-
saság által szerezte meg Anglia Indiát), keresz-
tyén szempontból is kiváló emberek voltak. Clive 
és W a r r e n Iiastings sok gyarlósággal bírtak, 
bár irtózatos energiájuk méltán kelti föl csodá-
latunkat; Bentinck és Wellesley azonban igazán 
jóltevői voltak a hinduknak. Eltörölték az özve-
gyek égetésének s gyermekek kivetésének rút 
szokását. Megsemmisítették a thug-ok gyilkos 
szövetkezetét, melynek tagjai sokszor előkelő em-
berek, példátlan vakmerőséggel öltek, gyilkoltak 
titokban. Mindezek és számtalan más visszaélések, 
rút szokások, öldöklések Indiában ós máshol 
szelídebb és erkölcsösebb életnek tért nem en-
gedtek volna, ha az angolok egész erélylyel hozzá 
nem látnak e népek cultiválásához s lehetőleg 
keresztyénné tóteléhez. 

Mindezt összefoglalva azt mondhatjuk, hogy 
az angol nép óriási nagy mérvű munkája, mint 
emberi munka, telve van mindenféle gyarlóság-



gal, de azt a keresztyénség erői át meg áthat-
ják. Nem mind jó evangeliomi keresztyének az 
angolok sem, hanem az élő keresztyénség ereje 
oly nagy náluk, hogy jótékony hatását az egész 
népélet megérzi. 

* * * 

Már most lehetnek, a kik mindezeket olvasva 
mondják, hogy ime mily rossz hazafi; az angolo-
kat dicsőíti, nem minket. Hát én erre azt mond-
hatom, hogy én tulajdonképen Istennek az ango-
lok közt hatalmasan munkáló kegyelmét dicsőí-
tettem azért, hogy a magyarokat e kegyelem 
befogadására indítsam. A míg az angolokról ír-
tam, a magyarokért sírt a szivem. Nem az angolok 
tetszését akar tam megnyerni, hanem a magyarok-
nak akar tam használni. Nem az angolok utánzására 
akartam az én népemet indítani, hanem arra 
akartam s akarom inteni, hogy tegyen félre min-
den büszkeséget is, minden csüggetegséget is és 
szerezze meg azt az erőforrást, mely az angolok-
nál oly nagy dolgokat vitt véghez. Az Úr Jézus 
ujjáalkotó, emberfeletti erőit nekünk is szánta, 
nemcsak az angoloknak. Ila tehát népünk életét 
vizsgáljuk s bajokat észlelünk, ha az irodalmi 
társaság munkáját előbbre akar juk vinni, ha a 
»Koszorú«-t s »Kis Tükörcc-t akarjuk terjeszteni, 
ha a keresztyén hitéietet fel akar juk lendíteni, ha 
a nyomorultakon akarunk segíteni, ha a gyermek-
irtás, káromkodás, rószegeskedés, kártyázás és 
paráznaság rút szokásait ki akar juk irtani, in-
duljunk ki már mi is abból, hogy mindezeknek 
meg kell lenniök s azután szóljunk, írjunk, jár-
junk, míg a szükséges eszközöket meg nem 
szerezzük, míg lelkeket nem nyerünk, a kik 
áldozatra, önmegtagadásra s fáradhatlan mun-
kára készek. Ha pedig az ilyen reformáló mun-
kában elfáradunk, hát akkor forduljunk bűnbá-
nattal és alázatossággal a kegyelem Istenéhez 
és ne szónokoljunk, míg imádkozunk, hanem 
imádkozzunk valóban, hogy az Isten adjon erőt, 
hitet, áldozatkészséget, segíteni tudó szeretetet! 
Kérjük ezt a megfeszített és feltámadott Krisztus 
nevében, mert csak akkor nyerünk meghallga-
tást, csak akkor segít a Szent Lélek kimond-
hatatlan fohászkodásokkal. Bizony, ha eztteszszük, 
jobb keresztyének, de jobb hazafiak is leszünk! 
Es mielőtt egy év elmúlik, itt is, ott is elmond-
hatjuk, hogy legalább néhány seb a szegény 
magyar nép testén gyógyulni kezd. 

Szabó Aladár. 

Adalékok a »eura pastoralis«-hoz. 
Nem a kathedrából beszélek, hanem az életből.* 

Nem akarom Nagy Sándor ágyai ev. ref. lelkésztestvért 
azon felfogásában; »képtelenség liázról-Uázra járca érint-
kezni a gyülekezet tagjaival« módfelett megzavarni, any-
nyival inkább, mert a nagyobb gyülekezetek lelkipásztorai 
— szerinte — úgyis annyira el vannak foglalva, hogy ter-
hükre esik a halotti beszédnek »alkalmaztatással« való 
mondása is. Csupán hét esztendei lelkészi munkálkodá-
somról akarok, a nagytiszteletű szerkesztő úr becses 
engedelmével néhány adatot közölni. 

Kis egyháznak vagyok a lelkésze, de híveim három 
vármegyére kiterjedő szórványban 202 községben oszla-
nak meg. Kis, erőtelen egyházamnak s missziói körömnek 
fogadtam hűséget akkor, midőn az egyház meghívása 
folytán lelkészi állomásomat elfogadtam. Célúi tűztem ki: 
építeni egyházamat belsőleg-külsőleg, gondozni életem árán 
is a nyájat, melyet jó végzetem, Isten kegyelme reám 
bízott. A munka megkezdődött. Az ifjú papnak szívből s 
lélekből eredő beszédei szép s figyelmes közönséget von-
zottak kis templomunkba. De mégis oly rideg volt egy 
hét múlva előttem minden ; a gondnokon, egyházfin és 
presbytereken kívül úgy szólván nem ismertem senkit. 
Aratási munkaidő lévén, arra kértem egyik öreg presbyter 
hívemet, hogy jöjjön ki velem a mezőre. A mint a jó 
öreggel megyünk, egyik- másik hívem szívesen köszönt s 
én rögtön neve után tudakozódtam, családja felől beszél-
tettem az öreggel. Jól esett hallanom az öreg beszédeit. 
Az öreg atyafi elfáradva visszatért s én tovább mentem 
több óra járásnyira terjedő határunkban. Az aratóknak 
köszönvén, ők oly szívesen, lelkemnek oly jól esőleg tuda-
kozódtak arról, mint érzem magamat közöttük, hogy ön-
kénytelenül is — a déli pihenőn — hosszasabban beszél-
gettem volük. Egyik értelmesnek látszó gazdaember rögtön 
vállalkozott reá, hogy földeimet megmutatja, hanem vagyok 
fáradt, mit megköszönve, el is fogadtam. Ütközben sok 
érdekes helyi dolgokról beszélt, s végül azon reményét 
fejezte ki, hogy közöttük, csekély fizetésem dacára is, jól 
fogom érezni magamat. 

Felvidulva tértem üres lakásomba. A következő 
vasárnapokon egymásután tettem látogatást — minden 
előre való bejelentés nélkül — híveimnél, s igazán mon- , 
dom: az ott közöttük szerzett tapasztalatok adták meg az 
irányt további lelkipásztori működésemnek. 

Két hónap múlva nemcsak híveimet, hanem egész 
községünk lakosait névről-névre személyesen ismertem, 
pedig a lakosok öt egyházhoz tartoznak s hiveim alig 
V6 részét képezik a községnek. Nem jegyeztem fel, hány 
családot látogattam meg naponként, mert azt nem is gon-
doltam, hogy ez is idővel a rideg statisztikai számítás alá 
kerülend. 

* Erre a tanulságos cikkre, mely egy igaz lelkipásztor nemes 
és sikeres törekvéseiről tesz szép bizonyságot, s az »eredményes* 
cura pastoralisra is buzdító példa, különösen felhívjuk lelkész olva-
sóink figyelmét. Szerk. 



Két hó elteltével már a vidéki szórványokban vé-
geztem a lelkipásztori gondozást; úgyszólván az ismeret-
lenség homályából kiemeltem, vagyis egyházamnak meg-
nyertem 42 családot, kik addig csak részben tudtak arról, 
hogy hová tartoznak, nem tudván, hogy K n is van 
ág. hitv. ev. egyház. Őszintén megvallom, hogy ezen vidéki 
látogatások az itteni primitiv utak és járművek mellett 
sem estek terhemre, de sőt minden utániból lelkileg fel-
vidultan tértem haza, hogy otthon az egyházépítést tovább 
folytassam. 

Egyik vegyes házasságban élő hivemnél látogatásom-
kor rom. kath. ponyvairodalmi krajcáros füzeteket talál-
tam, telve igaztalan rágalmakkal az eretnek protestánsok 
iránt. Óvatosan beszélgettem velük a kényes ügyről, de 
annál nagyobb gondot fordítottam ezen családra. S ma 
már a protestáns népiratkákat s a szent bibliát olvassák 
ott; a róm. kath. anyjok is a mi templomunkba jár. 

Ez indított a »protestáns népkör« megalakítására. 
Nagy hire volt községünkben a »szent rózsafüzér«-

nek. Alig sejtettem — csak névről ítélve — annak tar-
talmát. Pápás férfiak, asszonyok vallási összejövetele volt 
az, hol az »Üdvözlégyet« s más könnyebb imákat mond-
tak, s azután felhangzott a »szűz Mária Isten anyja kö-
nyörögj érettünk* kezdetű ének kellemes rythmusu dal-
lama. M. J. vegyes házasságban élő hivemnél levén az 
összejövetel: bátorkodtam oda belépni. Az énekkel elhall-
gattak egy kis időre, de később egyik hitbuzgó róm. kath. 
asszony biztatására, újra felhangzott az ének. Majd beszél-
getvén, felhoztam, hogy nekünk is igen szép énekeink 
vannak; nyomatékul beszédemnek elénekeltem előttük 
néhányat, szivesen hallgatták, sőt már többen velem is 
énekelték. 

Ez alkalommal fogamzott meg lelkemben, hogy »ének-
kart* alakítok, mely rövid időn »vallásos estélyekké« emel-
kedett. 

A kezdet nehéz volt, először vasárnap délutánonként 
tanítottam (isteni tisztelet után közvetlen) összes hiveimet 
énekeinkre. így tanultak meg 25—30 dallamot. Később 
felnőtt ifjak és nagyobb gyermekekkel folytattam a meg-
kezdett munkát, kik ma is vezetői az éneknek ügy a 
családban, mint templomunkban. 

Már előbb észrevettem, hogy hiveim tanulatlanságát 
s jóhiszeműségét mennyire kizsákmányolják lelketlen em-
berek. Véletlen szemtanúja voltam annak, hogy a gabna-
kereskedő akarva, nem akarva, de inkább az előbbi okból, 
az utóbbi eshetőleges — jóhiszemű magyarázattal — rá-
szedte egyik hivemet a kiszámításnál. Ez és több ilyesféle 
esetek indítottak a felnőttek iskolájának lelkészi működé-
sem kezdetén való megalakítására, hol a számolás mellett 
írni és olvasni tanultak, s közben a prot. egyháztörténet-
ből olvastam fel részleteket. Ifjak és házasemberek egy-
aránt nagy szeretettel ellátogattak az iskolába. 

A szomszédmegyei községek egyikében két vegyes 
házasságban élő nő hivem lakik, kiket meglátogatni régen 
volt vágyam. Félnapi szekerezés után értem oda, hol 

először is a templomból már ismert hivemet meglátogat-
tam. A jó asszonyka és felnőtt róm. katholikus gyermekei 
szivesen fogadtak. Egy órai itt időzés után elmondtam, 
hogy meglátogatom L -né hivemet is. Összetett kezekkel 
kért hivem; ne menjek ahhoz, mert az igen hamis asz-
szony, káromkodó, átkozódó, istentelen, ki még ismeretlen 
személyem és egyházam ellen is kifakadt, »tessék meghinni« 
— mondá végül — »elvitte már annak a lelkét az ördög !« 
Jó hívem intő, elriasztó szavai le nem vertek, el nem tán-
torítottak szándékomtól. Pár perc múlva L.-né kőtornácos 
házában voltam. Egy mogorva tekintetű asszonyt találtam 
ott, ki gazdasszonyi teendőivel volt elfoglalva. Köszöntésem 
után, melyet nem a legmelegebben viszonzott, hevesen 
kérdezte: »mi járatban van az Ür«! Mire én az asszony-
hoz közelebb lépve így szóltam: »én N. N. k i lelki-
pásztor vagyok, s azért jöttem, hogy egyik juhomat, kit 
még nem ismerek, felkeressem s a közös nyáj, ev. egy-
házunk számára megnyerjem«. A mogorva tekintet, csak 
további beszélgetésem után, melyben a többek között fel-
hoztam, hogy még templomunkban nem láttam, vált las-
sanként szelídebbé. A család feje, a róm. kath. férj, menye, 
felnőtt fia nemsokára bejövén, belevonattak társalgásunkba, 
már félóra múlva velük ültem az asztalnál, hogy a fel-
ajánlott ebédet velük elköltsem. A katholikus férj ebéd 
után 5 frtot adott egyházi célra s Ígérték, hogy eljönnek 
nemsokára (aratási hálaünnepen) templomunkba, a nő 
úrvacsorát venni, a többiek prédikációt hallgatni, a mi 
pár hét múlva meg is történt. 

Minden látogatásom, melyet hiveim körében, házánál 
teljesítettem, egy-egy tapasztalattal tett gazdagabbá, mely 
megmutatta velem az utat, megismertette a módokat »miként 
ápoljam híveim között a vallásos erkölcsiséget, miként 
fejleszszem a hitéletet«. Itt-ott nagy hibákat találtam, hiá-
nyokat fedeztem fel; szószéken felolvasásaimban, népem 
körében szeretettel küzdöttem eliene. A tapasztalt igaz-
ságtalanság, irigység és rosszakarat sem vette el kedve-
met. Isteni mesterünk volt vezetőm, felemelőm, bátorítom 
ezen emberi gyarlóságok elleni harcomban. És az ered-
mény mutatta, hogy híveimmeli érintkezésem (akár háznál, 
akár más összejövetelnél) nem hogy hasztalan volt, de ál-
dásos gyümölcsöket termett. Hát nem megszívlelni való 
állapot az, hogy hat év óta egy hivem sem került, sem a 
vádlók, sem a vádlottak padjára; hat év óta a pálinka-
ivók száma a minimumra csökkent; hat év óta egy gyer-
mek sem marad el az iskolától, egy ifjú vagy leány sem 
kerüli a felnőttek iskoláját; hat év óta egy vadházas sincs 
egyházam körében ! 

Ha már számadatokban kell nyilatkoznom, habár ezt 
híveim látogatása körül nem is tudnám kifejezni, kifejezem 
más téren, az önkéntes adakozások terén. Egyházi arany-
könyvünk szerint, azon kívül, hogy csekély számú híveim 
maguk müvelik az egyház és lelkész földjeit, s súlyosnak 
mondható egyházi adóval vannak terhelve, 1889—1894-ig 
terjedő hat év alatt 1086 frt 44 kr. volt az önkénytes 
adományok összege. Pedig híveink nem csak szegény 
emberek, hanem sorstól, csapástól üldözöttek is. Községünk 



s annak hatara szerencsétlen fekvésénél fogva (folyók közé 
szorítva) csaknem minden évben ki van téve az árvíz 
veszedelmének. Tavaly összes takarmány és tavasz ter-
mését, ez évben összes Ősz búza, lóhere termését meg-
semmisítette a romboló árvíz, csakhogy vallásos emberek 
lévén, reájuk a >csapás nem lesújtó, de felemelő, nem 
kétségbeejtő, hanem Isten iránt feltétlen bizalomra keltő«. 

Az első magot elődöm vetette el; jó mag volt — 
hála az égnek — jó földbe vetette. Gondozom a kikelt 
palántákat oly hűséggel, mint mily hűséggel gondozta ő 
a maga csiraképződésében. 

26 év előtt tette le egyházam a templom alapkövét, 
templom után (elépíté a paplakot, szerzett földeket, mely 
építkezések s kiadásokból tetemes adósság nehezedik 
gyenge vállaira, mégis tudott építeni a legközelebbi hat 
év alatt iskolát, tanítólakot, befejezte a paplak építését, 
felszerelte temploma belsejét, szerzett új harangot, tem-
plomi harrnoniutnot, udvarát kerítésekkel, belső telkét árvíz 
ellen költséges körtöltéssel vette körül. 

Nem csupán »véletlen* játéka ez ; volt némi haszna 
a lelkipásztorkodásnak, a hívekkel való szorosabb érint-
kezésnek is, mit »házalásnak« nevezni bűn, még akkor 
is, ha ezt nagy és jövedelmező egyháznak papja ejtené 
is ki gúnyolódva. 

Egyházamban beköszönő beszédemet tartva, azt 
mondottam: »nem leszek béres, hanem pásztor, ki életét 
adja a juhaiért«. Ha ezen kijelentésemet működésemmel 
meghazudtolnám, azonnal ott hagynám azt a helyet, hová 
egyházam bizalma állított, s nem merném még pirulva 
sem nevem után oda írni >ev. lelkész«. Vannak, sajnos, 
papok, de lelkészek nem oly nagy számmal. A mostani 
nehéz helyzetben nem csupán papokra, de lelkészekre is 
volna szüksége egyházunknak, mert csak így nem fér-
kőzhetnek közénk a nazarénusok, baptisták, csak ily körül-
mények között nem virulhat a felekezetnélküliség. 

Egyház, iskola gondozása nehéz teher, de minő 
könnyűvé lesz e teher annak tudatában: »annak akarat-
ját teljesítem, ki engem egyházam gondozására elbo-
csátott 

»Az én beszédem lélek és élet«, hangzik a meg-
váltói szózat. Életet és lelket az egyházba, hívekbe egy-
aránt, s akkor nem lesz okunk panaszkodni híveink közö-
nyössége, nem a róm. katholikusok túlkapásai ellen, mert 
lelkészi körültekintéssel, szorgalommal, fokozódó munkál-
kodással, cura pastoralissal legyőztük a jajszót, keservet 
s megszüntettük s elenyésztettük a visszaéléseket. 

Kölese, 1895. július hó. 

Bortnyik György, 
ágostai hitv. evang. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az evang. tanítóképző intézetek fejlesz-
téséről. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek hazánk 
tanügyi állapotáról évenként kiadni szokott jelentését 
néhány év óta beható tanulmányozás tárgyává tévén, azt 
tapasztalom, hogy évről-évre meg-megújul bennük a panasz, 
mely szerint a felekezetek a tanítóképzést elhanyagolják; 
a többek közt az ág. hitv. ev. tanítóképzők is messze el-
maradnak a törvényes kívánalmak mögött. 

Szeretném bebizonyítani az ellenkezőjét: megmutatni 
a miniszternek, hogy nem egészen ügy áll a dolog: de 
lehetetlen. A rideg tényálladékok, számtani adatok bizo-
nyító hatalmával szemben tehetetlen vagyok. Igaza van a 
miniszternek. Tanítóképzésünk messze elmaradt közép és 
felsőbb iskoláink fejlődése mögött. Középiskoláink szépen 
fejlődnek; rövidesen állami felszínen fognak már állani 
minden tekintetben; ez igen örvendetes tény. Igaz, hogy 
e fejlődésnek az állami segély adta meg a hathatós erőt. 

Az ág. hitv. evangélikusok nem is olyan rég, hazánk 
nevelésügyének zászlóvivői valának; ma? lépésről-lépésre 
hódítják lábaink alól a tért: hanyatlunk. Államsegély nélkül 
középiskoláink, egy-kettő kivételével, képtelenek volnának 
magukat fentartani. A hanyatlásnak tudata, kell, hogy 
minden egyházát, hitét szerető evangelikus lelkét fájda-
lommal töltse el, lehetetlen, hogy e bajok orvoslásának 
gondolataival ne foglalkozzék. 

Sopronban volt a mult tanévben 69, Eperjesen 36, 
Felső-Lövőn 28. Selinecen 21, Szarvason 15 növendék; 
összesen 169. Ezen intézetek nagyon is visszamaradtak a 
középiskolák, hittani intézetek és jogakadémia fejlődésével 
szemben; mi azt mutatja, hogy a tanítóképzés sohasem 
volt dédelgetett édes gyermek. Pedig azt senki sem tagad-
hatja, hogy az egyházi élet alapja a »veteményes kert«, 
melynek lelke a szakértő kertész. Ha jók a tanítóképzők, 
jók a tanítók is; csonka intézetek csak hiányos képzést 
nyújthatnak. Szilárd épületet csak biztos alapra lehet épí-
teni. Ha azt akarjuk, hogy egyházi életünk fejlődjék, erő-
södjék, kezdjük a gyökeres javítást az alapokon, a nép-
iskolákon és az ezeknek lelketadó tanítóképzésen. 

A hiányok megvannak, hogyan segítsünk rajtok? Két 
módozat áll előttünk, melyek a kibontakozás félé vezet-
nek: ú. m. 1. az öt tanítóképzőnek összevonása kettővé, 
országos, illetve egyetemes jellegűvé tévén azokat; 2. állami 
segély kieszközlése. Lássuk e módozatokat közelebbről. 

A legutóbbi miniszteri jelentés szerint van tanköteles 
gyermek ev. ref. 391,739, ág. ev. 218 342, ezzel szemben 
van ev. ref.-nak három, az ág. ev.-nak öt tanítóképzőjük, 
ide nem értve az erdélyi szászokét, kik összevonták elszórt 
tanítóképzőiket. E tényről a miniszteri jelentés szép elis-
meréssel nyilatkozik. Az ev. ref. testvérfelekezetnek, holott 
majdnem még egyszer annyian vannak, mint mi. elég három 
tanítóképző; nekünk hat kell, a közelmúltban meg épen 
10 volt. Amazok tanítóképzői kifogástalanok, a mieinkért 
évről-évre pironkodunk az ország színe előtt. 

Tömörüljünk mi is ; egyesülésben van a hatványozott 
erő, mely mindig nagyobb tettekre képes, mint egyesek 
bár kiváló ereje. Vonjuk össze a királyhágóninneni öt 
tanítóképző-intézetet két országos egyetemes jellegűvé. Az 
egyik képző képesítse a magyar-tót. a másik a magyar-
német tannyelvű iskolák számára a tanítókat. Ha az öt 
tanítóképző alapítványait összevonjuk, mindeniknek meg-
adván a meglévő, illetve átadandó alapítványokhoz mért 



kellő arányú tanárválasztási, növendékfelvételi stb. jogot, 
így kielégíttetvén minden fél a megfelelő kötelességek 
ellenében nyerendő jogok által, két 100 100 növendékre 
berendezett, kellő számú tanárral ellátott, a kor színvonalán 
álló tanítóképzőt állíthatnánk fel. E tervezet nem kivihe-
tetlen; végeredményében csak üdvös lehet. Tegyük félre 
a kicsinyes egyéni, kerületi érdekeket, tekintsük az összes 
javát, állítsuk fel a két egyetemes jellegű ág. hitv. ev. 
tanítóképző-intézetet és meglátjuk, mennyire áldásos lesz 
azoknak hatalmas munkássága. 

Ez a mód felel meg legjobban protestáns önérzetünk-
nek. Saját erőnkből, senkitől sem kunyorálva, állíthatunk 
fel két oly intézetet, melyek nem csak hogy kiállanák a 
versenyt az államiakkal, de kielégítvén minden igényeket, 
büszkeségeink lehetnének. 

Tapasztaljuk, hogy nagy a tanítóhiány; nem volna-e 
üdvös, kapcsolatosan e kérdéssel a nőtanítók képzéséről 
is gondolkozni? Oly helyeken, hol kántori teendőket nem 
kell végezni, különösen leánygyermekeknél, nagyon is be-
válnak a nőtanítók. A férfi-képzők mellett, egy-két női 
tanerő alkalmazásával, egy külön internátussal, igen köny-
nyen lehetne a nőtanítók képzését is keresztül vinni 

Utóbbi időben évről-évre mind sűrűbben kisért a. 
népoktatási intézetek, főleg pedig a tanítóképzés államosí-
tásának az eszméje. Ez volna a legkényelmesebb mód 
javítani a helyzeten: átadni az egész népoktatást. A taná-
roknak és tanítóknak nem is esnék valami, nagy bajuk; 
rangfokozatos s rendszeres fizetéshez, évötödös korpótlék-
hoz jutnának, palotákban tanítanának, sőt a legtöbb eset-
ben laknának is. De az egyház érdeke és a népoktatás 
teljes államosításának eszméje homlokegyenest ellenkezik, 
mert az állami intézetek nevelhetnek derék s józan gondol-
kozású honpolgárokat, de hitbuzgó, egyházát benső hévvel 
szerető áldozatkész híveket soha ! Népoktatási intézeteinket 
kiadni kezünkből, vagyis teljesen államivá tenni, annyi 
volna, mint elvágni a törzstől az éltetadó hajszál-gyökereket. 

Különben a népoktatás államosításának eszméje csak 
kisért; de nem következik be egyhamar; mert az állam 
anyagi okok miatt sem hajtatja végre a műveletet; más-
részt pedig tudja azt, hogy az eszme még nem érett, 
erőszakos megvalósítása üdvös hatások helyett sok igen-
igen keserű utóízt hozna magával. A tanügyi kormány 
maga találta el a leghelyesebb utat azzal, hogy a felekezeti 
népiskolák állami segélyezését törvénynyé emelte. Ez a 
leghelyesebb s legjobb út a népoktatás fejlesztése felé. 

A jó népoktatásnak legfőbb tényezői a jól kiképzett 
tanítók; mint látjuk, az állam e tekintetben a felekezetek-
kel nincs megelégedve. A baj nem a mi jóakaratunkon, 
de anyagi tehetetlenségünkön múlik. A népnevelés épen 
oly fontos kamatozó tőkéje ez államnak, mint bármely 
más jövedelmező források; hiszen egy ország legfőbb kin-
csét a n övelt nép, gondolkozó polgári elem képezi. A 
népet, a józan polgárokat a népoktatási intézetek nevelik 
e hazának. A népiskolák lelkei a tanítók, kiket állam és 
felekezet egyaránt nevel; a felekezeti tanítóképzők tehát 
első sorban a haza javán fáradoznak. A középiskolák 
kulturmissziója nagy és fontos, de egy cseppet sem kisebb 
ám a tanítóképzőké; míg a felekezeti középiskolák száz-
ezrekre menő állami segélyben részesülnek, addig a tanító-
képzők egy fillérnyi támogatásra sem számíthatnak. Miért ? 
Hány felekezeti képzőkben végzett tanító működik állami 
iskolában? De bárhol működik is. bárhol képeztetett legyen, 
az az egy tagadhatatlan, hogy első sorban hazánk javán 
munkál. Ezt maga a tanügyi kormány, a népoktatás összes 
tényezőire egyenlő jogokkal s kötelességekkel kiterjedő 
nyugdíjintézetével fényesen igazolja. 

Kifogástalan jó tanítókra van első sorban szüksé-

günk; miután az állam a felekezetektől a tanítóképzési 
jogot egykönnyen el nem veheti, vagy talán e darázs-
fészekbe nem is akar belenyúlni, segítsen e beteg ügyön 
úgy, mint a középiskolákon. Mondja ki, minőnek kell 
lennie egy mintatanítóképző-intézetnek; a hol a felekezet 
anyagi hiányok miatt ilyet fentartani nem képes, állami 
segélylyel kell pótolni a hiányt. Ekkor joggal kívánhatja, 
hogy minden tanítóképző mintaszerű legyen. Egyúttal a 
tanítóképzést egységessé is teheti. E módszer a középisko-
láknál jónak bizonyult; biztosra vehető a siker a tanító-
képzőknél is. Igv a felekezet érzékenysége sem szenved 
csorbát, e fontos ügy is kielégítő megoldást nyer. 

Mi pedig, ha kicsinyes helyi érdekek miatt két inté-
zetté tömörülni nem tudunk, vezérlő férfiaink, országgyű-
lési képviselőink útján hassunk oda, hogy tanítóképzőink 
állami segélyezése törvényileg kimondassék. 

Hiszen számalapokon nyugvó tényekkel igazolhat-
juk, hogy sem a múltban, sem a jelenben aránylag egyetlen 
vallásfelekezet sem fordított s fordít annyit nevelésre, tehát 
az állam polgárai értelmi színvonalának emelésére, mint 
épen mi ág. hitv. evangélikusok. 

Tanítóképzésünk mo-t is ott áll, a hol évtizedek 
előtt; holott közép- és felsőbb iskoláink szépen fejlődnek. 
Azt az egyet mindannyian belátjuk, hogy a tanítóképzés 
nem maradhat így. Tenni kell valamit. 

A kibontakozás felé az ismertetett két módozat vezet. 
Vegyék kezükbe hitfelekezetünk vezérlő férfiai e felette 
fontos ügyet, munkájok áldásos eredménye nem fog elma-
radni. Emeljék tanítóképzésünket oly színvonalra, minőt 
a haladó kor jogosan megkíván. 

Isten áldása kisérje munkájukat! 
Eperjes. Simkó Endre, 

tanítóképző tanár. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói teendőink. 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegyei értekezleten, június 26-án. 

II. 
Mindenekelőtt a templomi szószéli s azon az ige 

buzgó hirdetése marad és lesz jövőre is az első. legfonto-
sabb, leghatékonyabb eszköz és mód az evangelizációra, 
vagyis arra, hogy a Krisztusi örök és felséges igazságokat 
a lelkekbe elhintegessük, meggyökereztessük. »Ma sem 
ismerek szebb emelvényt a földön, mint a hithedrát«, 
mondotta egyik jeles külföldi egyházi író és szónok; és 
én hozzáteszem a nagy apostollal, hogy az evangeliom 
ma is »Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére« : 
szíveket, lelkeket átható, megelevenítő, tettre buzdító és 
megszentelő isteni erő, de csak úgy — hogy a most 
említett író szavaival éljek — ha az evangéliom hirdetésé-
ben »nem zsákmány módra, hanem hittel, lélekkel és 
kedélylyel forgolóduníi!« Sapienti sat. E legfontosabb bel-
missziói munkáról csak ennyit. 

Az ünnep és vasárnaponkénti prédikálással, biblia-
vagy kátémagyarázattal azonban, véleményem szerint, 
nem szabad beérnünk, hanem fel kell használnunk kivált 
a téli időszakban a hétköznapokat is az igehirdetésre. 
Hazánkban csaknem kivétel nélkül minden gyülekezetben 
megvan az a dicséretes szokás — a melylyel az általunk 
annyiszor példányképül vett külföldi egyházak, tudtommal 
legalább, nem dicsekedhetnek — hogy a gyülekezet áhíta-
tosabb része ̂  a hét köznapjainak reggelén, sőt délestjén is 
felmegy az Úr színe eleibe, a templomba, a reggeli és 



esteli könyörgésre. Aknázzuk ki e kedvező körülményt s 
az imádságos könyvön kívül vigyük fel magunkkal a szó-
székre, legalább a téli hónapokban, hetenként egyszer, pl. 
szerdán reggel a bibliánkat is, s olvassunk fel abból egy-
egy részt a buzgó híveknek. Már maga e puszta biblia-
olvasás is termékenyítőleg, vigasztalólag hathat sokak 
szivére. Sokszor az égi madár által röptében elhullatott 
mag is kikel és gyümölcsöt hoz: hadd hulljon az igének 
áldott magva is mind alkalmas, mind alkalmatlan időben: 
ki tudja, mikor melyik ver mélyebb gyökeret hallgatóink 
szivében! E biblia-olvasást itt-ott egy-két magyarázó szó-
val is meg lehetne aztán toldani, sőt, a mint ez már Vér-
tesalja több gyülekezetében, valamint az országban is 
többfelé szokásban van, tarthatnánk rendes bibli'imngya-
rázatot is, kivált az adventi hétköznapok valamelyikén, 
a mikor híveink különben is tömegesen látogatják az 
Úrnak házát; de az egész téli időszak alatt is, a mikor 
földmívelőkből álló híveink leginkább ráérnek munkálódni 
a lélek eledeléért. 

Nem különben sokunk tapasztalása szerint örömmel 
fogadja okulni szerető népünk az ú. n. felolvasások, vagy 
szabad előadások, tartását is. E célra legalkalmasabbak a 
hosszú téli esték s helyiségül az iskola terme. Népszerű 
magyarázatra legcélszerűbben felvehető az egyház törté-
nelme, vagy a millennium alkalmából a honfoglalás s 
általában Magyarország története. Kezdődjék (s végződjék) 
mindig énekléssel, kövesse ezt pár szóból álló ima, aztán 
egy részlet felolvasása a bibliából, esetleg annak meg-
magyarázása, még pedig azzal a lebilincselő közvetlenség-
gel, a melyet a szószéken magunknak soha meg nem 
engedhetnénk, de itt egészen helyén alkalmazhatunk. 
Általában ez úgy nevezhető vallásos estélyek igen jó alkal-
mul szolgálnak arra, hogy híveinket sok olyan dologgal 
töviről-hegvire megismertessük, a miről a szószéken nem 
szólhatunk, de a minek tudása a valláserkölcsi élet eme-
lésére, a prot. öntudat erősbítésére jótékony hatással volna. 
Sőt — szem előtt tartásával mindig a főcélnak — miért 
ne vehetnénk fel olykor-olykor az estélyek programmjába 
egy szép, hazafias költeménynek az elszavalását, vagy 
olyan világiasabb felolvasást, mely népünk gazdasági 
ismereteinek gyarapítására s anyagi jólétének előbbvitelére 
vonatkoznék. Én részemről nagyon ajánlom minden kar-
társamnak, de nyomatékosan ajánlotta e vallásos estélyek 
tartását a mult év Őszén Budapesten tartott egyházkerü-
leti értekezlet is, mint oly munkatért, a mely a belmissziói 
működésre a legkedvezőbb s a melyen, lankadatlan kitar-
tással. ismét erősebbre fűzhetjük egyházunk s annak tagjai 
között azt a kapcsot, melyet az életbelépő egyházpolitikai 
reform többé-kevésbbé meglazíthat. 

Ugyancsak e vallásos estélyek kínálkoznak egyik 
legjobb alkalmul a vallásos iratok, népies olvasmányok 
megkedveltetése s terjesztésére is. S ezzel ismét újabb 
mező tárul fel a belmissziói munkálkodásra. A sajtóról 
régóta tudjuk, hogy nagy hatalom s az ellentáborban 
nagy hévvel dolgoznak vele már is ellenünk. de meg 
gomba módra szaporodó politikai újságok s más silány 
irodalmi termékek hova-tovább bemenetelt találnak népünk 
közé is. Ezt valamiképen ellensúlyoznunk' kell s adnunk 
híveink kezébe egészséges hitet, erkölcsöt ápoló, egyházias 
buzgóságot ébresztő olvasmányokat, mindenekelőtt a köny-
vek könyvét, a melynek gyakori olvasását igyekezzünk 
minden lehető alkalommal leikökre kötni híveinknek: aztán 
más hiterősítő, sőt, a mire eddig nem nagy súlyt fektetett 
a »Koszorú« című vállalat, főleg hitvédelmező iratokat s 
ez utóbbiakat terjeszszük a mívelt világiak körében is. 
Legyen szabad ez alkalmat is felhasználnom arra, hogy 
értekezletünk minden egyes tagjának pártoló figyelmébe 

ajánljam a Budapesten székelő magyar prot. irodalmi tár-
saság kiadványait s magát a Társaságot is, a mely 
csak űgv teljesítheti e válságos időkben valóban nagyon 
fontos misszióját, ha minél szélesebb körökben képes fel-
kelteni maga iránt az érdeklődést és támogatást. Es legyen 
szabad földmívelő hitsorsosaink figyelmét felhívnom arra, 
hogy ne sajnálják filléreiket az annyira tanulságos »Kis 
Tükör«-tői, »Téli Újság«-tól, >Árvaházi Naptár«-tói s más 
ily becses tartalmú iratoktól, a melyek őket józan, erköl-
csös és vallásos irányban felvilágosítani, mívelni és építeni 
vannak hivatva. 

A belmissziói tevékenységnek egy kiválóan fontos 
és széles mezeje továbbá: a gyermekek és ifjak vallásos 
nevelése, lelki gondozása. Az iskolákra, mint egyházunk 
veteményes kertjeire, a jövőben kettőzött figyelmet kell 
fordítanunk. Szerencsére, ez idő szerint még csekély ki-
vétellel, protestáns egyházaink sem adták ki kezökből a 
felekezeti iskolákat, a melyekben a vallástanítás hitfele-
kezeti képezdéinktől kikerült s arra képesített tanítók 
által vezettetik. Azt a kívánalmat tehát, hogy a vallásta-
nítást még az ilyen felekezeti jellegű iskolában is kive-
gyük a tanító kezéből s tisztán a gyülekezet lelkészére 
ruházzuk: részemről túlzottnak tartom mindaddig, míg 
csak az egyházak végkép fel nem hagynak iskoláikkal, 
a melyeket hiszen épen azért tartanak fenn annyi áldo-
zattal, minthogy az általuk fizetett tanítók személyébe.i 
teljesen megnyugtató biztosítékot, találnak arra nézve, hogy 
általuk a nevelés és tanítás vallásos és prot. szellemben 
és kielégítő módon eszközöltetik. Majd akkor, ha isko-
láink, mint. a külföldön, kivétel nélkül állami kezekbe 
kerülnek, majd akkor érkezik el az ideje annak, hogy az 
iskolás gyermekek vallástanítását a lelkészek vegyék ke-
zökbe. Valamint akkor jő el az ideje az ú. n. »vasárna/á 
bibliai, iskoláknak« is, a melyeket — tudtommal leg-
alább — a külföldön épen azért tartanak fenn minden 
gyülekezetben, mivel ott a népiskolák az egyházak kezei-
ből kivétetvén, a felekezeti irányú és szellemű valláser-
kölcsi oktatás majdnem kizárólag e vasárnapi bibliai 
iskolák révén történik. E megjegyzés azonban nem azt 
teszi, hogy e szerint a gyülekezet lelkészeinek semmi vé-
gezni valója nem volna ez idő szerint a felekezeti nép-
iskolában. Ellenkezőleg, az iskola meglátogatása, a vallás-
erkölcsi nevelésre, oktatásra való felügyelet, a tanító 
ültetgetésének az öntözése ez időszerint is s jövőre még 
inkább egyik elsőrangú feladata kell, hogy legyen minden 
lelkipásztornak. És itt legyen szabad nyomatékkal kiemel-
nem a konfirmációra való előkészítést, melyet a zsinati 
törvény is a lelkésznek tesz kötelességévé és melyre, a 
változott viszonyok közt, az eddiginél nagyobb súlyt kell 
fektetnünk, ha vallásukat szerető s egyházunknak hű és 
áldozatkész tagokat akarunk nevelni. Ezt a szép belmisz-
sziói munkát egyházkerületünk volt és ez idő szerinti 
püspöke is maga végezte, illetve végzi: nekünk sem lehet 
azt kizárólag a tanítókra bíznunk. Itt nyílik megint ked-
vező alkalom, szorosabbra fűzni a viszonyt az egyház és 
annak új tagjai között. A növendékekkel való beható fog-
lalkozás és szeretetteljes bánásmód, azok ünnepélyes kon-
firmációja, kis bibliákkal való ellátása, az életbe szives 
tanácsokkal való kibocsátása: mind-mind egy erős lánc-
szem lesz, mely őket lelki atyjokhoz s általa az anya-
szentegyházhoz kapcsolja. 

De e kapcsot azután is állandóan erősíteni kell és 
pedig szerintem is az ismétlő iskolások vallásos oktatása 
által. Az iskola tanítói csak vezessék továbbra is a 
szokásos vasárnapi iskolát a magok módja szerint: mi 
pedig lelkészek a vasárnap délutáni (rövidre fogható) isteni 
tisztelet után szakítsunk magunknak egy kis időt arra, 



hogy gyülekezetünk felserdült ifjait és leányait a templom-
ban vagy az iskolában bentmarasztván, őket vallásos dol-
gokkal, különő-en a bibliával foglalkoztassuk s ekkép gon-
dosan ápolgassuk sok kísértésnek kitett lelkökben az iskola 
által elhintett, jó magvakat, a Krisztusnak és egyháznak 
buzgó szerelmét. Ezen, legkivált a téli időszakban gyako-
rolható bentmarasztások, melyek hazánk egyes vidékein 
egy vagy más formában már eddig is szokásban voltak, 
volnának aztán azok a magyar kiadású »vasárnapi bibliai 
iskolák*, melyek a külföldön oly nagy virágzásnak örven-
denek s melyeket a magunk viszonyai és szükségeihez 
képest ezentúl minden egyes gyülekezetbe be kellene hoz-
nunk nekünk is. 

Egy másik módja volna gyülekezeteink iskolás gyer-
mekei s serdültebb ifjúsága belterjesebb. evangeliomi szel-
lemű valláserkölcsi nevelésének, lelkipásztori gondozásának: 
az ú. n. gyermek-istentiszteletek. Ez is idegen plánta, az 
igaz; de ha tudományt, művészetet, egyes gazdasági cik-
keket és szereket át tudunk venni a külföldi szerencsésebb, 
mert fejlettebb viszonyok közt élő nemzetektől: avagy 
csak a hitélet ápolása tekintetében zárkóznánk el annyira 
azoktól a külföldi hitsorsosoktól, a kiknek a miénknél 
bensőbb vallásosságuk, virágzóbb egyházi életök valóban 
oly követésre méltó. Csak próbálja meg valaki nálunk is, 
mint ez külföldön általános szokás, az iskolás gyermekek 
s a serdültebb ifjúság számára külön isteni tiszteletet tar-
tani, enekléssel, imádsággal, a gyermekek értelméhez alkal-
mazott prédikációval, az érdeklődő szülők jelenlétében: s 
tapasztalni fogja, hogy valóban áldásos belmissziói mun-
kát végzett s jövőre is kedvet kap hozzá a lelkész, úgy 
mint a gyülekezet, s tapasztalni fogja, hogy ez idegen 
törvény meghonosítása nem is járna sem különös nehéz-
séggel, sem valami nagy fáradsággal. Csak vigyázzunk, 
hogy túlságba ne menjünk, mint az a lelkésztársam, a 
ki az esztendő mindenik vasárnapján akarna ily gyermek-
isteni tiszteleteket tartani. Ezzel túllőnénk a célon s a bel-
missziói munkát ad absurdum vinnők; holott a külföldön 
is évenként csupán ritkább alkalommal szokás ily speciális 
isteni tiszteleteket tartani. Nálunk is elég, ha az Őszi és 
tavaszi hónapok valamelyik vasárnap délutánján, tehát 
évenként kétszer tartatnának ezek, az előbb utóbb nagyon 
népszerűvé válandó gyermek- és ifjúsági isteni tiszteletek. 

Ha csak ennyit tennénk is a jövő nemzedéke érde-
kében, már igen-igen áldásos belmissziói munkát végez-
nénk. És ki sem lehet mondani, hogy az ifjúságnak 
keresztyén szellemben való vezetése mily mérhetetlen 
horderejű úgy anyaszentegyházunk, mint hazánkra nézve. 
Innen a külföldön mindenütt nagy jelentőségre jutottak 
az ú. n. keresztyén ifjúsági egyesületek, a melyek ben-
nünket is váltig figyelmeztetnek, hogy ily ifjúsági egyesü-
letekre, különösen a városi helyeken vajmi nagy szüksége 
volna a mi prot. egyházunknak is. Hogy faluhelyeken 
milyen alakot ölthetnének ezek az ifjúsági egyesületek: 
nem tudom; az ú. n. konfirmáltak egyesülete, mely kül-
földön is csak újabb keletű, talán nem egészen felelne 
meg a magyar ifjúság természetének, de hogy a mi tüzes 
fiatalságunkat egy vagy más módon az egyház hatható-
sabb befolyása alá kellene vonnunk, azt, úgy hiszem, 
mindenki érzi közöttünk. Talán még az énekkarok szer-
vezése, kapcsolatban egy »01vasókör«-rel volna a leg-
ajánlatosabb mód az ifjúságnak egy egyesületben való 
összetartására, a mint azt épen a kápolnás-nvéki egyház 
kebelében működő kartársunk biztató eredménynyel már 
megpróbálta. E tekintetben igazán a helyi viszonyokról s 
a kezdeményező férfiak tapintatos működésétől függ min-
den. hegyen elég itt is csak rámutatni e nem kis fontos-
ságú belmissziói munkára. Lévay Lajos. 

B E L F Ö L D . 

A dunántúli horvát-szlavon misszió 
ügyében, 

Az ev. ref. konvent tagjainak figyelmébe ajánlva. 

A folyó évi áprilisi konventi jegyzőkönyv 34. pontja 
alatt az olvasható, hogy »mielőtt a Daru váron létesítendő 
missziói központi lelkész-hivatal szervezése kérdésében az 
országos konvent határozna, szükséges, hogy a dunántúli 
egyházkerületnek, a daruvári még meg nem vizsgált épít-
kezési számadásokra vonatkozóan már megtett intézke-
dése mielőbb foganatosíttassék, t. i a belső-somogyi 
egyházmegye elnöksége, a daruvári templom és lelkészlak 
építésére begyült bevételekről s ezek fölhasználásáról az 
okmányolt számadást vizsgálja meg s átvizsgálás után 
püspök úrhoz terjeszsze be.« 

Mi sem jellemzi sajnosabban a dunántúli egyház-
kerület kezelése alatti szlavóniai missziót, mint az, hogy 
a fenti jegyzőkönyvi pont megszülethetett; mert ez a pont 
tanúsítja leginkább, hogy úgy a belső-somogyi egyház-
megye kormánya, mint az egyházkerületé már évek óta 
oly kevés figyelemre méltatják a szlavón-horvát missziót, 
hogy azt sem tudják, miből és miként épült föl, már ez-
előtt vagy 10 évvel, a daruvári paplak és templom; s 
annyival kevésbbé ismerik azt, hogy az építkezésre 
vonatkozó számadások, az építkezés befejeztével nem is 
esperesileg. vagy a püspök útján, hanem az illetékes belső-
somogyi egyházmegye számvevőségének megvizsgálása 
alapján ugyanazon egyházmegye közgyűlése által fölül-
vizsgálva, még 1885. és 1886-ban helyben is hagyattak. 

Ugyanis az 1885. augusztus hóban Csurgón tartott 
egyházmegyei gyűlés jegyzőkönyve 164. pontja szerint 
alólírott, mint akkori belső-somogyi esperes, jelentést téve 
a horvát szlavónországi kánonika vizitációról, szó szerint 
azt mondom, hogy »Daruvárott két hétköznapon, a tem-
plomépítésiszámadás szigorú átvizsgálásával foglalkoztunk« 
(az egyházmegyei főjegyzővel együtt). 

Áz 1886-iki Kaposvárott tartott egyházmegyei köz-
gyűlés jegyzőkönyve 112. pontja alatt pedig »a daruvári 
egyház pénztárnokának az 1879.—1885. évig terjedő 
számadásáról, a számvevőség jelentése olvastatott.« 

Ezen számadás nehézményeire vonatkozólag pedig, 
az 1887. ápr. Csökölyben tartott egyházmegyei közgyűlés 
jegyzőkönyve 130. pontja az illető pénztárnok felelete 
folytán, azt mondja, hogy ^tudomásul vétetik«, a mi úgy 
hiszem, a további nehézményezés megszüntetését jelenti, 
csupán a 4. szám alatti nehézménvre vonatkozólag mondja 
még, hogy »a presbyterium szoros kötelességének tartsa, 
folyton figyelemmel kisérni a hátralékosok anyagi hely-
zetét s a mennyiben egyiknek vagy másiknak, időközben 
vagyona merül föl, a követelés rajtuk azonnal behaj-
tandó lesz.« 

Vonatkozik ez azon — úgy emlékszem — két 
gyűjtőre, a kit a presbyterium. apjuk beleegyezésével ugyan, 
de azok jótállása nélkül küldött el, s a kik többet elköltve 
mint gyűjtve, nem tudtak beszámolni, mintegy 100 frtnyi 
gyűjtésükkel. 

Miként áll azóta ez ügy ? Ez már lehet kérdés tár-
gya. miután egyházmegyénk jegyzőkönyvei azóta nem 
szólnak róla. 

Ugyancsak a belső-somogyi egyházmegyének 1886. 
Kaposvárott tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 111. pontja 
alatt ez olvasható: ^Olvastatott esperes úrnak (alólírott 
volt az esperes) a szlavón misszió, illetve a daruvári egv-



házra telt országos gyűjtésekre s egyéb adományokra vonat-
kozó számadására az egyházmegyei számvevő jelentése. 
Az 1878. évi november 29-től (vagyis 1878. őszén espe-
ressé létem kezdetétől) 1886. április 2-ig vezetett szám-
adási napló tételeit, pontonként okmányokkal igazoltaknak, 
a daruvári egyházra vonatkozókat, nevezett egyházpénztári 
számadásának vonatkozó tételeivel összhangzóknak, egész-
ben véve a számadást hiba nélkülinek találtam. A rovat-
tételek a végeredményben helyesen összegeztettek, a kama-
tok ritka pontossággal számíttatlak. 1. Összes bevétel volt 
a zárlatkor 2445 frt 94 kr. Ezen összeg a gyűjtések, 
adományok és kamatok összegezéséből állott elő. 2. Összes 
kiadás volt 2307 frt 69 kr., mely összeget a bevételből 
levonva: 3. Pénztári állás a zárlatkor 138 frt 25 kr. Az 
1885. évi 25. keltezet alatt bejegyzett s a 39. számú 
okmány által igazolt tétel szerint, t. Sch. J. (akkori daru-
vári misszió lelkésznek) kölcsön küldetett 50 frt, mely 
összeg novemberben lett volna megfizetendő, de az mind-
eddig meg nem történt, mely körülményre vonatkozólag 
tett kérdésemre, nevezett lelkész azt válaszolja, hogy 
majdnem két évi ottléte alatt, összes jövedelme csak 420 frtra 
menvén, tartozásának eleget tenni nem tudott. Különben 
a számadást kifogástalannak, nt. esperes urat pedig, mint 
számadót a további felelősség terhe alól, a fentartandók 
föntartásával fölmentendőnek véleményezem.« 

Erre az egyházmegyei közgyűlés határozata a kö-
vetkező : 

»Annak megjegyzésével, hogy a számvevői jelentés-
ben említett bevételi összegek csupán az utolsó számadási 
év zártételét teszik, rnelylyel szemben a közgyűlés szüksé-
gesnek látja megjegyezni, hogy az összes bevételek, a 
Koppi Mária-féle hagyománynyal együtt (s ez 2000 frt) 
6586 frt 18 krt, míg az összes kiadások 64-47 frt 93 krt 
tesznek s így is előállván a 138 frt 25 kr. készpénzbeli 
maradvány esperes úr a számvevői észrevételek alapján, 
a fentartandók föntartásával fölmentetik. 

A t. Sch. J. úr által kölcsönvett 50 frtra nézve 
utasíttatik, hogy arról szabályszerű kötvényt vegyen s azt 
a daruvári egyház javára gyümölcsöztesse. 

A 1.38 frt 25 krra nézve, további számadása elvá-
ratik.« 

Az 1886. aug. Csurgón tartott egyházmegyei köz-
gyűlés jegyzőkönyve 247. pontja alatt ez áll: >Az 1886. 
ápr. egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyve 111. pontja 
alatt Sch. J.-féle 50 frtra vonatkozólag esperes úr jelenti, 
hogy Sch. J. 50 frt tartozását lefizette, mi »tudomásul 
vétetik*. A daruvári gondnoki számadó könyv tanúsko-
dik róla. 

Ezen nyomtatásban is megjelent egyházmegyei jegyző-
könyvekből szószerint kiírt adatok igazolják tehát, hogy 
a daruvári templomépítési okmányolt számadások a leg-
nyilvánosabb módon megvizsgáltattak, az észrevételezett 
50 frtos kölcsön is, a szegény misszionárius lelkész által 
visszafizettetett, a 138 frt 25 kr. pedig, mely a vállalkozó 
építész járulékából lett visszatartva, az épületnek a horvát 
hatóság által kiküldött építész-mérnök általi kollaudá-
lása után, az építésznek lett kifizetve általam. 

S csudálatos, a belső-somogyi egyházmegye közgyű-
lésein nyilvánosan letárgyalt, a dunántúli testvéregyház-
megvék mindenikének, valamint az egyházkerület püspöki 
hivatalának, a kerületi levéltárnak is, nyomtatott jegyző-
könyveinkben küldött, tehát közkézen forgó jegyzőköny-
vekben látható teljes leszámolásról nem tud a leszámoláson 
jelen volt mostani esperes, nem tud a szintén jelen volt 
egyházmegyei misszió-bizottság, nem a püspöki hivatal. 
Az egyházkerület, által a mult évben leküldött misszió-

bizottság pedig a helyett, hogy illetékes helyen kérdést 
tenne, egy a viszonyokkal nem ismerős presbyternek föl-
szólalására jónak látja a kerületi gyűlés elé, a kerületi 
gyűlés konvent elé vinni azt az ügyet, mely a lehető 
legszabatosabban bevégzett tény, hogy fölriaszsza vele a 
konventet, a konventi jegyzőkönyv útján a hazai prot. 
közönséget és kompromittáljon egy oly alkotást, a mely 
eddig talán egyedül áll a magyar ev. ref. egyház misszió-
történetében, mely a daruvári körbeliek teljes hozzájáru-
lásuk nélkül, csupán alólírottnak minden követ megmoz-
gató utánjárása és áldozataival, a hazai és a külföldi 
prot. közönség körében tett könyörgései, sőt koldulásával 
krajcáros adományokból létesült. 

Létesült pedig Szlavóniának egyik emporiális és jóhirű 
fürdői helyiségén, a város főutcájában, szilárd anyagból 
egy díszes templom, bádog-toronynyal, egy paplak három 
szoba, konyha, pince és kamarával, cserép-tetőre. S íme 
tíz év múlva azt kérdi az egyházkerület és konvent, nem 
is privative, hanem jegyzőkönyvek kompromittáló szöve-
geiben az alkotótól: »hová tetted«, a mit összekoldultál!? 

Hát a belső-somogyi egyházmegye vezérférfiai, azon 
bálvány-istenek utódai-e, a kiknek > vannak szemeik és 
nem látnak, s vannak füleik és nem hallanak?* Vagy 
csak clyat szeretnek-e meghallani, a mire füleik visz-
ketnek? 

íme az ily látván nem látó, hallván nem halló 
missziökezelés miatt, mely előidézte a szlavon-horvát-
fiumei misszió kezelési és látogatási költségeinek a konvent 
általi visszavetését; a kaposvári szép jövőjű, nemes törek-
vésű misszióegyháztól, az adósságainak törlesztésére 
állandósított 200 frtnyi segély (1895 konventi jegyzőkönyv 
34. pont 6. szám) fölfüggesztését; melynek jelentéseiből 
azt sem tudja a főt. konvent, hogy Daruvár nem »létesí-
tendő*, hanem már évek óta fönnálló misszió-központ, 
vagy 1200 magyar református lélekkel: s mind ezeknél 
fogva, úgy Daruvártól, e legfőbb misszió-központtól, mint 
Piszanicától. e legtörekvőbb s igen szép jövőjű, szép belső-
séggel, termékeny telki birtokkal, építkezési anyaggal, tőke-
penzzel, takarék-magtárral rendelkező, tisztán magyar 
misszióponttól, valamint Korencsa-Brekinszka és Verő-
cétől is, szóval a missziókezelés gyatrasága miatt, mely 
a daruvári új épületet is pusztulással fenyegeti, az egész 
dunántúli szlavóniai missziótól megvonja a segélyt azért, 
hogy negatív úton ébressze aktivitásra az intézőket. Igen, 
ezen sajnos és szégyenítő jelenségek miatt javallta már 
a mult évben a missziólátogatást tett egyházmegyei bizott-
ság, hogy adassa át ezen a budapesti püspöki székhelyhez 
a révkomárominál közelébb levő s könnyebben is meg-
közelíthető misszió-területet a dunamelléki egyházkerü-
letnek, mely aztán e missziót, az ép oly közvetlen közelben 
levő baranyai egyházmegye által épen oly közvetlenül 
kezeltetheti, mint kezeltethetné azt a dunántúli egyház-
kerület a belső-somogyi egyházmegye által; igen, ép oly 
közvetlenül, ép oly közelből, semmivel sem több költséggel 
tehát, de bizonyosan nagyobb buzgalommal és így több 
és megfelelőbb eredménynyel, megmentve azt a teljes 
dekadenciátóf melyen most, a tönkrejutás félé szintén 
rohamosan halad, hacsak püspök urunknak ügybuzgalma, 
személyes utánnézést igérő föllépése meg nem menti a 
szép jövőjű szlavón missziót nemzeti és humánus rendel-
tetésének, a mit az ő fáradhatatlan buzgalmától mind-
nyájan remény lünk és várunk is. 

Végül még megjegyzem, hogy az 1895. évi jegyző-
könyv 34. pontja 1. szám alatt említett Koppi-féle tőke 
is 2000 frt, nem missziócélokra is, hanem egy Daru-
várott fölállítandó szeretetházra, tehát teljesen missziói, 
célokra van adva, s az ez ügyben működött, jogászokból 



álló bizottság kijelentése szerint a tőke immár veszélyen 
kívül áll, a kamatok is a bizottság határozott véleménye 
szerint megtérülnek. Nincs tehát ez ügyben ok a riada-
lomra, mely szintén csak a helyzet nem ismeréséből szár-
mazott. 

Hedrahely. Körmendi/ Sándor. 

Esketés-e vagy megáldás? 
A szabadság olyan, mint az éles kés, csak annak 

jó, ki élni tud vele. Kimondhatatlan sok jónak lehet szülője, 
de ugyancsak sok bajt is idézhet elő. 

Ebből a szempontból indulva ki. én a régi világ által 
elfogadott elveket, jó szokásokat hirtelen eldobni, változtatni 
nem szeretem. 

A polgári házasság és járulékai nagy újítás már 
magában véve is, a nép megkérdezése nélkül lett behozva 
s annyi bizonyos, hogy a nép körében valami nagy helyes-
lésnek nem örvend. 

A nép látja, tapasztalja, hogy mennyi a boldogtalan, 
szerencsétlen bűnös, ki elkövetett vétkének szomorú követ-
kezményeit kénytelen szenvedni s így fél minden olyan 
intézménytől, mely a már amúgy is általános vallástalan-
ságot, közönyösséget látszik erősíteni. 

Az ultramontánok izgatása, hazudozása folytán benne 
van a népnek közvéleményében az, hogy a polgárilag 
kötött házasság csak két-három hónapra, esetleg pár hétre 
szól; de semmi esetre sem leend oly kötelező, mint az 
Úr hajlékában esküvel kötött házasság. 

Én tehát azért is, hogy eme téves nézet megerősödést 
ne nyerjen: abban a véleményben vagyok, hogy esküdni 
kell a polgári házasság után is. 

Mert hát mi is az eskü ? Isten nevének tanúbizonyságul 
hívása a mellett, hogy a mit mond igaz; de egyszersmind 
fogadalom is arra nézve, hogy értelmében, hűségében meg 
fog maradni, igyekszik megmaradni egész a sírig. 

Ha jönnek azután a megpróbáltatás napjai, az élet-
nek mindennapi bajaiból származó ellenkezések igen sokra 
nézve összekötő kapcsul, a türelem erősítőjéül fog szol-
gálni az az eskü, mely ott az Úrnak hajlékában sokak 
előtt Istennek nevében mondatott. 

Hogy vannak, kik szeretet nélkül esküsznek, haszon-
lesésből. pénzért kötnek házasságot, ez csak az illetők 
baja s hátránya: de ez a sok száz meg ezer igaz érzelem-
ből házasulót nem hátráztathatja. 

Sokaknál az erény csak külmáz. mely undokságot 
takar, de azért mégis nagy értéke van annak; sokaknál 
a becsület csak látszat, mely hitványságokat fedez, hanem 
azért mégis drága kincs az. 

Nem a rosszak romlott Ízlésének, hanem a jók tisz-
tult érzelmének kell hódolni mindig. 

Nem az életnek sok esetben rideg sivársága, hanem 
a léleknek fenkölt szárnyalása teszi az életet széppé, 
kedvessé. 

Miért dobnánk el tehát olyan hangsort, mely szép, 
gyönyörködtető hangot ád; édes, boldogító emlékeket tá-
maszt, még a késő, megvénhedett korban is ?! 

Lelkiismeretbeli confusió sem fog az eskü miatt a 
valóságban támadni sohasem. Mert a ki fogadalmát, eskü-
jét az élet balsorsa vagy egyéb más körülményék miatt 
meg nem tarthatja: az majd fel fogja oldozni magát esküje 
alól is, le fogja csillapítani lelkiismeretének tépő kínjait 
magától is. 

Milliók egy miatt nem áldozhatják fél magukat soha; 
százak egyesek miatt nem bukhatnak soha. 

Igaz, mondhatjuk azt is, hogy becsületesre és becs-

telenre nézve egyiránt felesleges az eskü: merf a becsü-
letes a nélkül is megtartja, a becstelennek pedig mindegy, 
azzal vagy a nélkül. De azért mégis tekintettel az életre 
és annak jelenségeire, elmondhatjuk, hogy a becsületest is 
jobban köti az eskü, a becstelent pedig, ha 99 esetben 
nem is, de legalább a 100-ik esetben visszatartja olyan 
lépéstől, melynek sok baj, kellemetlenség lehetne a követ-
kezménye. 

Ne igyekezzünk tehát megdönteni az olyan magas-
latokat. melyek ragyogó színeket, fénylő sugarakat szórnak 
az életnek komor porondjára: mert nem a való, hanem 
annak égi mása, mitől függ az életnek varázsa. 

Seregély Béla. 

K Ü L F Ö L D . 
Az angol protestantizmus köréből. 

(Cromwell szobra. Huxley halála.) 

Az angol forradalom mindkét részről való hőseinek 
már rég emeltek emlékoszlopokat, csak Cromwellnek, a 
legnagyobbnak, a ki mellett mindnyájan eltörpülnek, a 
protektornak nincs semmiféle emlékjele. Roseberry kormá-
nya utolsó napjaiban megkisérlé állami költségen emeltetni 
szobrot a nagy puritánnak. De a parlament elvetette a 
javaslatot. Különösen az ir képviselők voltak ellene. Hiába 
hangoztatták a javaslat pártolói, hogy ez a puritán hős 
rakta le Anglia mai nagyságának és tengeri hatalmának 
alapjait. Nem csak kitün^ hadvezér, de jó törvényhozó és 
ügyes politikus is volt. Egy szóval »Anglia legnagyobb 
alakjainak egyike«. Az írek ma sem tudják feladni, hogy 
Cromwell leverte és meghódoltatta az ir lázadókat. S 
folyton azt hányják fel, hogy Drogheda és Wexfordnal az 
ellentállókat kardélre hányatta. Feledik, hogy erre a 
sajnálatos vérengzésre provokálva volt és soha sem is 
követett el brutális mészárlást, jólehet korának hadviselési 
törvényei megengedték. 

Huxley Tamás Henrik, a londoni bányász-iskolában 
a természettudományok nagyhírű és nagytudomanyú tanára 
meghalt. Ez a kiváló tudós 1825-ben született Ealingben, 
a hol atyja iskolatanító volt, 17 éves korában orvosi pá-
lyára lépett. 184(-)-ban egy expedícióval, mint sebész a 
Csendes tengerre küldetett négy év múlva jött haza. Úgy 
munkáját, az »0ceanis Kydrosea* csak 1859-ben tudta 
kiadni, ugyanezen évben neveztetett ki a bányásziskola 
tanárává, melyet egész 1885-ig viselt. Elsőrangú természet-
búvár volt, Haeckel bizonysága szerint »hazája első 
zoologusa, a kinek az állatország minden alosztályában 
való fontos fölfedezéseiért hálával tartozunk* 

Huxley tanár nem csupán tudós fölfedező volt, hanem 
a szó mélyebb értelmében néptanító. Könyveit a tanulók 
nagy serege használta. A nagy közönség csak úgy tódult 
előadásaira s gyönyörködve hallgatta felolvasásait. Mint az 
evolúció nagy bajnoka hatalmasan és elszántan küzdött a 
tudománynak a vallasi dolgokban való tekintélyeért. Nagy 
része volt a korunkat jellemző s eme legnagyobb kérdésekre 
vonatkozó nézetek alakításában. 

Buzgó orthodox hitnézetekben neveltetett föl. De a 
természettudományok érdekében tett utazásai és buvárlatai 
között nézete megváltozott. Midőn Darwinnak »A fajok 
eredete* című munkája megjelent, örömmel üdvözölte, mert 
ő is már rég ilyen eszmékkel foglalkozott. Sok és heves 
támadásokat intéztek ellene. S mintegy elégtételül szolgált 
neki egy angol főpap eme nyilatkozata: »A szentírás ellen 
támasztott ellenvetésekre, száz eset közül kilencven-kilenc-



ben egy szó nyújtja a leghelyesebb feleleteket s ez a szó : 
fejlődés. Mennyivel tartozunk e hatalmas szónak, mely mint 
valami varázs-pálca egy pillantásra és teljesen átalakította 
tudományunkat, a nehézségeket eloszlatta, a modern tudo-
mány a népszerű gáncsolások, s mondhatnám a theologiai 
ellenvetések dacára elszántan halad előre az igazság nyomo-
zásában*. 

Huxley vallásos nézetei sok tekintetben helytelenek 
voltak. Saját kifejezése az »agnostikus« teljesen kifejezi 
álláspontját. A dogmatikus iránti ellenszenve túlhajtásokba 
kergette, de még sem annyira, mit ellenfelei hirdetik. Pél-
dául lehet-e atheistának tartani azt az embert, a ki 
ilyet mond: >A legszigorúbb tudományos álláspontról 
tekintve az anyagot, azt a feltevést, hogy a végtelen űrben 
szétszórt myriad világok fölött, nem lenne egy értelem, 
mely az embernek annyira fölötte van, mint az a hangyá-
nak : s mely a természet folyására csak annyi befolyással 
bír, mint pl. a csiga a maga dolgaira, az ilyen feltevést 
nem csupán alaptalannak, de szemtelennek tartom«. A 
theol. irodalomnak sem volt ellensége, mert kifejezte, hogy: 
»sikerülend majd egykor a theologia és a tudomány között 
egy tisztességes modus vivendit létrehozni«. 

A szentírásnak sem lehetett ellensége, mert mint iskola-
széki tag határozottan kívánta ennek tanítását, s kijelenté, 
hogy ez »a szegények és elnyomottak magna Chartája« 
és azt hitte, hogy »a biblia imádó orthodoxnál sokkal 
gáncsolandóbb az a heteredox filiszteus, a ki ezen a 
bizonyos tekintetben felülmúlhatatlan irodalomban csak 
gúnyolódásra való anyagot lát, és egyúttal az előző nem-
zedék iránt való tartozásukat sem ismerik fel*. 

A keresztyénség »tisztán spirituális elemeit« nagyra 
becsülte, csak a supranaturalist vetette el, de a keresz-
tyénség emelkedésének problémáját, legfőbb érdekűnek tar-
totta s óhajtotta, hogy ama tanok és társadalmi felfogások, 
melyek a keresztyén népek közt uralkodnak, terjedjenek. 

Ez a nagy ember, a mint láttuk, a vallással szemben 
egyoldalú felfogást mutat. Az orthodox részről annyi tudat-
lanságot és tévelyt észlelt, hogy azok ellen küzdve sokszor 
az igazságot sem vette észre. ígv nem vette észre a 
keresztyén vallás csudás nagy reconstructióját, a mint az 
emberiség szellemi öröksége a tudomány által vetett szi-
lárd alapra helyezkedett. Fényes tehetsége mellől hiányzott 
a prófétai ihlet, azért nem sikerült neki teljesen megvaló-
sítani azt a synthesist, melyet az új theologia hoz létre 
s mely az universum és az ember történetében az anyag-
tól a szellem felé való állandó haladást Iát, az ember 
intellectualis és morális fejlődésében az örök ész és örök 
szeretet szakadatlan kijelentését ismeri föl és a keresz-
tyénségben a legutolsó és legmagasabb fejlődést látja. Ha 
e rendszert, mely az ész követelményeit és a lélek leg-
nagyobb szükségeit kielégíti, mely az embert az élet fő 
kérdéseiben a szó legjobb értelmében (az agnostikussal 
ellentétben) gnostikussá teszi, Huxley elfogadta volna, a 
természettudományok fénye a keresztyénség által erősítve, 
sok tévedéstől megőrizte volna. 

Chr. W. —a—s. 

I R O D A L O M. 
** Az 1848—49-iki Magyar Szabadságharc 

Története. Il-ik kötet. Irta Gracm György. Kiadja (Lam-
pel R.) Wodianer F. és Fiai könyvkereskedő cég. — 
A nagy füzetes vállalatból, a melyről lapunkban többször 
volt már szó, most jelent meg a 2-ik kötet. A kiváló 

munkának ez a része is megérdemli a legteljesebb elis-
merésünket. Gracza György a magyar történetírás terén 
egészen új utat tört. A száraz, pragmatikus adatfölsorolás 
helyett az angol történetírók példájára a könnyed szemlél-
tető modort használja. S ép ezért munkája mindvégig 
olyan, mint egy érdekfeszítő történeti regény, mely nem 
csak oktat, hanem egyúttal gyönyörködtet is. Az esemé-
nyek szemünk előtt folynak le, az alakok szinte élnek. 
Nagy előnye Graczának, hogy mesterien kezeli a tollat. 
Meglátszik munkáján a jeles hírlapíró, a ki pompásan 
tudja csoportosítani az eseményeket s ezekből kiválogatni 
azt. a mi a legérdekesebb. Nyelvezete tiszta, magyaros, 
de e mellett választékos is, sőt egyes helyeken költői szár-
nyalású. A most megjelent kötet az első népképviseleti 
országgyűlés megnyitásától Kolozsvár elestéig terjed. A 
szerb csatatér harcai, Fehértemplom hősies védelme. 
Lamberg és Latour megöletése, István nádor balatoni útja, 
Jellasics futása, az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés, az 
oláh vérengzések stb., mind igen élénk és szerfölött érdekes 
részletei a munkának. A mű értékét nagyban növeli a 
tömérdek illusztráció, nem kevesebb, mint 190 kép van 
benne; s a legtöbb olyan, mely eddig még sehol sem 
jelent meg. Különösen szép a két színes műmelléklet, az 
egyik »Az ozorai fegyverletétel*, a másik »Atömösi szo-
ros védelme«. Ezenkívül a kötethez még két egykorú irat 
is van csatolva az eredetinek hü másolatában. Az egyik, 
a horvát hadsereg lefegyverzéséről szóló kiáltvány, a 
másik pedig az 1849-iki radikál- (köztársasági) párt prog-
ram mja. Ez utóbbit főkép a számos aláírás teszi szer-
fölött becsessé. A munka külső kiállítása is rendkívül 
díszes s valóban becsületére válik a Wodianer könyvkiadó 
cégnek. Az Ízléses bekötési táblán ott díszeleg Zala budai 
honvédszobrának bronz dombormű másolata. A díszkötésű 
kötet ára 7 frt. Megrendelhető (Lampel R ) Wodianer F. 
és Fiai csász. kir. udvari könyvkereskedésében, Budapest, 
Andrássy-út 21. sz. a. — E helyütt említjük meg, hogy 
a munka eredetileg két kötetre volt tervezve, de különösen 
az illusztrációk elhelyezése szükségessé tette egy harmadik 
kötet kiadását. A 3-ik befejező kötet az év végén fog 
megjelenni. Fölemlítjük egyúttal, hogy a kiadóhivatal a 
művet egy forintos havi részletekben történő előfizetésre 
is megküldi a megrendelőknek. Megrendelhető a Lampel-
cégnél, Budapesten (Andrássy-út 21. sz.). 

** Értesítés. Alulírott kiadott egyházi műveiből a 
fenmaradott példányok ezután feláron kaphatók: 1.93 verses 
elöfohász az egyházi év ünnepnélküli felére és különféle 
alkalmakra: 10 kr. 2. Evangeliumi és iskolai perikopák 
— textusokkal és felosztásokkal — az egész egyházi eszten-
dőre : 15 kr. 3. Adventi tanítások — nyolc beszéd — 
25 kr. 4. A szenvedés történetének főbb alakjai — húsz 
böjti beszéd — 50 kr. A szives megrendelések alulírott-
hoz vagy Kókai Lajos könyvkereskedéséhez (Budapesten) 
intézendők. Nagy Lajos ev. ref. lelkész Dabronyban. u. p. 
N.-Alásony, Veszprémm. 

** Szalai-Baróti »A Magyar Nemzet Története* 
című munkából most kaptuk az első kötetet befejező 18-ik 
füzetet. Ezen füzethez három műmelléklet van csatolva: A 
Halotti beszéd, eredeti fénykép felvétel. Habsburgi Rudolf 
és Kun László találkozása a morvamezei csatatéren. Than 
Mórnak a Nemzeti Múzeumban lévő festménye után; Ma-
gyarország a XIII. század derekán, térkép, tervezte dr. Baróti 
Lajos, rajzolta Hatsek .1. Szövegtartalma e füzetnek: cím-
lap és előszó. Az Árpád család nemzedék rendje; az első 
kötet tartalma és a képek jegyzéke A vallás és közokt. 
m. kir. minisztérium mint a hazai történet tanulmányo-
zására és a nemzeti érzület ápolására alkalmas művet az 
összes középiskoláknak, tanítóképezdeknek, kereskedelmi, 



polgári és felsőbb leányiskoláknak, valamint népiskoláknak 
17,795—1895. a. rendelettel beszerzésre ajánlotta. Ez a 
tény kiváló bizonyítéka annak, hogy a becses munka meg-
érdemli azt, hogy minden művelt családban beszerezzék 
és olvassák. Ajánljuk a magyar olvasó közönség figyel-
mébe. — Előfizetések Lampel Róberl könyvkereskedésébe 
Budapest, küldendők negyedévre 1 forint 80 kr., félévre 
12 füzet 3 frt 60 kr. stb. Az 1. kötet díszes bekötésben 
havi 1 frtos részletfizetésre is kapható a nevezett cégnél. 

E G Y H Á Z . 

Új református templom Budapesten. A székes-
főváros lakosságának rohamos szaporodásával szaporodnak 
a főváros reformátusai is. A Zuglóban már templomot 
építettek, Budán befejezés előtt áll a díszes kálvinista 
templom, Kőbányán előhaladt stádiumban van a templom-
építés ügye. Most a svábhegyi reformátusok is mozgalmat 
indítottak abból a célból, hogy a Béla-király útja mellett 
templomot építsenek. Mint a Prot. Sajtó írja, a főváros 
tanácsához kérelmet intéztek, melyben templom céljára 
ezer négyszögöl terület átengedését kérik. A tanács a 
kérelmet véleményezés végett áttette a mérnöki hivatal-
hoz. — Fővárosi hitfeleink eme gyülekezet szervező moz-
galmát örömmel regisztráljuk s nemes törekvésökre Isten 
áldását kívánjuk. 

A debreceni papválasztás ügyében Dávidházi 
János esperes leiratot intézett Simonffy Imre debreceni 
főgondnokhoz, melyben arról értesíti a debreceni egyházat, 
hogy a debreceni lelkész választása határnapjául szep-
tember 8-dikát tűzte ki. A debreceni egyház presbyteriuma 
az esperes leiratát tudomásul vette. 

A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye, 
mint lapunknak írják, f. hó 18-án Bauer Adolf főesperes 
és Nádossy Kálmán felügyelő elnöklete alatt népes köz-
gyűlést tartott. Buzgó éneklés (»Jövel Szt. Lélek*) és 
áhítatos imádság (tartotta Illgen Antal gyönki lelkész) 
elhangzása után Nádossy K. tartalmas beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést, lendületes szavakkal említve fél az 
esperesség bonyhádi gimnáziumának minap lefolyt jubi-
leumát, az ott jelen volt Perczel D. miniszter és Zsilinszky 
Mihály államtitkár ama nyilatkozatát, hogy a bonyhádi 
gimnázium nemcsak kitűnő iskola, hanem egyszersmind ha-
talmas terjesztője a magyarságnak a tolnai németség körében; 
egyszersmind bejelentette Tolna vármegye 50 ezer frtos 
millenniumi alapítványát, melyet a bonyhádi gimnáziumra 
tett. Indítványára a közgyűlés köszönő iratot intézett 
Tolna vármegyéhez e nagyszerű alapítványért. A Guggen-
berger helyére választott Támer Jánost eskütétel mellett 
ünnepélyesen beiktatták alesperesi hivatalába s bejelen-
tették, hogy egyházmegyei főjegyzővé Viesner Bálintot, 
aljegyzővé BecJc Henriket választották. Az augusztusi egy-
házkerületi gyűlésre képviselőket választottak. Az esperesi 
jelentés, melyet Bauer Adolf főesperes terjesztett elő, 
részletes és elég derült képet festett az egyházmegye mult 
évi életéről. A tanügyi bizottság jelentése rendén dr. Láng 

Frigyes indítványára a bonyhádi tanárok fizetését egy-
hangú határozattal 1500, illetve 1600 frtra emelték föl. 
A népiskolai ügyek során különösen a magyar nyelv taní-
tásánál elért szép eredményt vették örvendetes tudomásul, 
a minek nagy jelentősége van ebben a vegyes nemzetiségű 
egyházmegyében s a mi újabb adalékul szolgál amaz 
elismerésre méltó tényhez, hogy a hazafias evang. egyház 
Magyarországon a legsikeresebb terjesztője a magyarság-
nak. A jövő évi közgyűlés Kölesden fog tartatni. 

A dévai templom újjáépítésére történt eddigi 
adományokról a következő kimutatást vettük. Az 1895. 
július 9-ig begyűlt adományok s egyéb jövedelmek teljes 
összege 9710 frt és 86 kr. Ebből: mulatságok jövedelme 
354 frt 74 kr; más alapokból áttett pénz 8 frt 82 kr; 
perselypénz 24 frt 49 kr; beküldött adományok 8615 frt 
56 kr; kamatok 707 frt 25 kr; kiadás a gyűjtéssel fel-
merült mindennemű költségekre 426 frt. E szerint a jelenleg 
rendelkezésre álló alap a dévai takarékpénztárban 9284 frt 
86 kr. Adakozó személyek száma 7827. A mai napig 
(július 9.' befolyt 9710 frt 86 krból kamat 707 frt 25 kr. 
Adomány 9003 frt 61 kr. Ebből Déva város lakóinak ado-
mánya 2134 frt 83 kr. Hunyadmegye közönségéé (Déva 
kivételével) 836 frt 55 kr; Magyarország többi megyéiből 
gyűlt 5694 frt 73 kr; Fiuméből 2 frt 50 kr; Horvátor-
szágból 10 frt; Bécsből 325 frt. Együtt 9003 frt 61 kr. 
E szerint az országos gyűjtés 426 frt költség ellenében 
8868 frt 75 krt eredményezett. Azok is, a kik sokat adtak, 
azok is, a kik kevéssel gyarapították templomjavítási ala-
punkat. fogadják újból is mindnyájan egyházközségem nevé-
ben nyilvánított forró köszönetemet. A gyűjtők pedig 
(1234-en). kik szívesek voltak kitűzött szép célunk érde-
kében fáradságos munkát végezni, legyenek Istentől meg-
áldva, mindazokkal együtt, kik áldozatot hoztak Isten házá-
nak általunk szolgált oltárára! Déva, 1895. július hó 9. 
Szőts Sándor, reform, lelkész. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Kézsmárkról írják, hogy 
Antal József ab.-szántói földbirtokos és neje szül. Kiss 
Hermin úrnő, tíz év előtt Kézsmárkon elhunyt tanuló fiuk, 
Bezső emlékére e héten az ottani lyceumnál 1000 frtos 
ösztöndíj alapítványt tettek, melynek kamatját első sorban 
a családhoz tartozó, vagy pedig Ab.-Szántóról származó 
szegény jó tanulók fogják élvezni. 

A pápai ref. főiskola új épületét szeptember 
15-én fogják ünnepélyesen felavatni, mely alkalommal 
Czike Lajos ó-szőnyi lelkész, a főiskola gondnoka mondja 
a felavató beszédet. 

A debreceni ref. tanítók »Otthona« közel áll a 
befejezéshez. Mire szeptember hónapban az iskolai év 
megkezdődik, ha csak valami előre nem látható akadály 
késedelmet nem okoz, megnyitható lesz. Szép jövő vár ez 
»Otthonra*, az eddig szétszórt, a város minden részeiben 
működő ev. ref. tanítóknak közös találkozó, társalgó, 
gyűlésező helyisége, hol gondolataikat, érzelmeiket test-
vériesen megbeszélhetik s úgy magánérdekeiket, mint az 
iskolaügyet e gyúpontban jobban szolgálhatják, mint eddig 
a szétszórtság miatt. Könyvtáruk is itt lesz elhelyezve. 



Hiszszük, hogy a közös érdek, közös munkatér összehozza 
e helyen naponta legalább a férfi tanítókat s virágozni 
fog ez »Otthon«. Valóban mély hálára van lekötelezve a 
tanítói kar a debreceni egyházközség presbyteriuma iránt 
ez otthonért, melynek fölépítése tekintélyes összegbe került. 
Vajha tetézné örömét a tanítóknak, mire ez »Otthon« 
megnyílik, az elmaradt korpótlék, szóval a tanítói fizeté-
seknek korszerű rendezése, a mi a tanítói karnak hő 
óhajtása. 

Felvétel az eperjesi tanítóképző intézetbe. 
Az eperjesi evang. tanítóképző intézet í. tanfolyamába 
oly ép testű növendékek vétetnek fel, kik 15-dik élet-
évüket betöltötték, s a gimnázium, reál- vagy polgári 
iskola négy alsó osztályát legalább elégséges eredménynyel 
bevégezték és erről bizonyítványt képesek bemutatni, vagy 
kik ily előkészültséggel nem bírván, a magyar nyelv és 
történelemben, földrajz és számtanban legalább annyi jár-
tassággal bírnak, a mennyit a gimnázium, reál- vagy pol-
gári iskola négy alsó osztályában tanítanak, a miről a 
tanári kar felvételi vizsgálat alapján győződik meg. Az 
ág. hitv. evang. növendékek, kik a jótétemények (tandíj-
elengedés, bennlakás, élelmezés) egyik vagy másikában 
vagy valamennyijében részesülni akarnak, folyami.dilá-
nyaikat folyó évi aug. 15-ig a tanítóképző igazgatóságához 
nyújtsák be. A folyamodványhoz, a tanulmányi bizonyít-
ványon kívül szegénységi, űjraoltási, orvosi bizonyít-
vány és keresztlevél csatolandó. Minden ág. hitv. evang. 
növendék tandíjmentes, de a kerületbeli a beiratásnál 
6 frt 30 krt és 70 krt convictusi felszerelésre, más kerü-
leti és más vallású növendék 10 frt 30 krt és beiratási 
díjat (csak egyszer) 1 frtot és convictusi felszerelésre 
70 krt fizet. E díjakat fizetik (a convictusi felszerelési 
díjon kívül) a magántanulók is, kik azonkívül tandíj fejé-
ben, ha evangélikusok 12 frtot, más vallásúak 20 forintot 
fizetnek. Minden tanuló a felvételről és a nyert jótétemény-
ről aug. 20. körül értesítést kap. A jövő 1895,/96-ik iskolai 
év szept. 1-én kezdődik. A felvételi és javító vizsgálatok 
és beiratások szept. 1—4. napjain tartatnak. A tanítás 
szept. 5-én veszi kezdetét. Kelt Eperjesen, 1895. júl. 15-én. 
Gamauf György igazgató. 

A kecskeméti ref. főgimnáziumból írják, hogy 
az intézetet fentartó kecskeméti egyház tanácsa, szellemi 
munkásainak érdemeit méltányolva, a főgimnáziumi taná-
rok fizetését 200—200 frttal emelte. Ezzel egyidejűleg 
megemlítjük, hogy az állam által adandó segély módoza-
tainak megállapítása végett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Ballagi Aladár egyetemi tanárt küldte ki kor-
mánybiztosul. Az állam segélye által előnyös változások 
várhatók, melyek a régi intézet fejlődésére minden esetre 
jótékony hatást fognak gyakorolni s remélhető, hogy ezzel 
vége szakad a folytonos tanárhiánynak is, mely a rendes 
tanítás menetét itt is többször zavarta. 

A debreceni és kolozsvári fakultások részére 
a solti egyházmegyében Baksay Sándor esperes űtján 
összesen 1400 forint gyűlt és számoltatott be rendeltetési 
helyére és pedig: 1. Együttesen a két intézetnek 574 frt 
89 kr. 2. Debrecennek külön 534 frt 43 kr. 3. Kolozsvár-
nak 273 frt 49 kr. 4. Takarékpénztári kamatok 17 forint 

28 kr. Összesen 1400 frt. Ezen összegben mint nagyobb 
tételek szerepelnek G yenes József ny. törvsz. biró 200 frt ós 
alapítványa, (Debrecennek) Erdőssy Gyula, tanácsbiró 90 frt, 
Dömötör 100 frt, Fülöpszállás 78 frt 85 kr , .Kun-Szent-
Miklós 200 frt, Szabadszállás 158 frt 12 kr.. Szentbenedek 
75 frt, Dunavecse 50 frt, Ráckeve 50 frt, Solt 58 frt 18 kr., 
Lacháza 40 frt, Úszód 36 frt befizetett alapítványai és 
adományai. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Kiss BenŐ gombai lelkész temetése július 17-én 

nagy részvéttel ment végbe Gombán és Gyömrőn. A gyüle-
kezet népén kívül nagy számban megjelent a vidék intelli-
genciája és a kecskeméti s pesti egyházmegye papsága is. 
Ádám K. esperes, Benedek L. főjegyző, Márton F. tanács-
biró, Balla L. monori, Takács J. ceglédi, Simon F. jász-
berényi, Kardos J. üllői, Szűcs K. felcsuti, Fatonay D. 
sz.-m.-kátai lelkészek, Hamar István püspöki titkár Halas-
ról stb. Megható volt a ceglédi tanítók ragaszkodása, kik 
énekkarukkal, és az ordasi népé, kik kántorok vezetése 
alatt küldöttségileg jelentek meg a temetésen. Az udvaron 
Ádám Kálmán esperes imádkozott, a templomban, hova a 
papikar vitte a koporsót, Benedek László pándi lelkész 
tartott kitűnő beszédet, a község végső házánál, hová a pres-
byterek vitték hőn szeretett pásztoruk koporsóját, Sseless 
József id. s.-lelkész vett érzékeny búcsút kedves főnökétől. 
Itt gyászkocsira helyezték a koporsót, melyet s a 18 kocsiból 
állott kíséretet Gyömrőn az egyházi és polgári elöljáróság 
fogadott s nagy népsokaságtól kisérve vitt ki a temetőbe, 
hol néhai Kiss Lajos pesti esperes sírboltja előtt Tóth 
József gyömrői lelkész fogadta a koporsóban »atyái föl-
débe* hazatért Benjámint. A gombai s korábban ordasi 
lelkészben felelős szerkesztőnk felesége korán elhunyt nagy-
bátyját gyászolja. Béke az elköltözöttnek hamvaira, Isten 
lelkének vigasztaló ereje legyen az elhunytnak idő előtt 
elárvult családjával! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Az alsó-zempléni egyházmegye 
lelkészi tanácsbirájává csaknem egyhangúlag Kónya András 
h.-németi lelkipásztort, világi főjegyzőjévé dr. Bartha Béla 
sárospataki, most debreceni jogakadémiai tanárt választot-
ták a gyülekezetek; Bartha B. azonban debreceni jog-
tanárrá választatása folytán az egyházmegyében viselt 
aljegyzői állásáról lemondott s így nem csak új főjegyzőt, 
de új aljegyzőt is kell választani a világi részről. — A 
sseprs-váraljai ev. egyházközség legutóbb tartott közgyű-
lésén Topercer Ödön elhalálozása folytán megürült egy-
házfelügyelői állásra Fest Aurélt választotta meg. — Az 
alsó-borsodi egyházmegyében ürességben levő egyik világi 
tanácsbirói állásra Mikulecsky István miskolci főgond-



nokot választották a gyülekezetek presbyteriumai; a másik 
állásra új szavazás rendeltetett el a legtöbb szavazatot 
nyert Papszász Lajos szárazbői és Bay Barnabás heő-
bábai földbirtokosok között, valamint új szavazás alá 
került a lelkészi aljegyzői állás is, melyre Szalóezi Pál 
tiszavalki és Gulyás Benő mezőcsáthi lelkészek kaptak 
legtöbb szavazatot. 

* Százötezer korona jótékony célra. Ifjabb 
fiarkadi Nagy Antal, Csongrádmegyének Szentesen elhunyt 
főpénztárnoka végrendeletileg ssázötezer koronát hagyott 
humanisztikus célokra. 1. Szentes városának egy Szentesen 
állítandó és fentartandó árvaházra százezer koronát oly 
módon, hogy abba valláskülönbség nélkül mindkét nem-
beli árvák felvétessenek. 2. Szentes ref. egyházának ezer 
koronát, olyképen, hogy annak kamatjai egy ref. vallású 
vagyontalan szülő anyának adassanak. 3. Szentes reform, 
egyházának a végrendelkező családi sírboltjának gondo-
zasara két ezer koronát. 4. Szentes főgimnáziumának 
szintén két ezer koronát jó előmenetelő szegény tanulók 
jutalmazására. — A nemes áldozatkészség eme szép pél-
dája önmagában hordozza dicséretét! 

* A vallás a francia középiskolákban néhány 
év óta nem volt kötelezett tantárgy, s ennek következté-
ben a növendékek vallásoktatása egészen magánügy volt. 
Ennek a visszás állapotnak, melynek erkölcsi hátrányait 
teljességgel nem volt képes ellensúlyozni a valláspótló 
felekezetnélküli morálban való oktatás, most véget vet 
a francia minisztertanácsnak az a határozata, mely ki-
mondja, hogy a baccalaureatus (érettségi bizonyítvány) 
megszerzésére szükséges tárgyak közé ismét fölveszik a 
ker. hit- és erkölcstant. Kár volt annak idején kihagyni! 

* Védekezés és nem feleselés. Kijelentem, hogy 
én »Észrevételek« című dolgozatomban a Cs. L úr inten-
cióját és nézeteit (ha ismertem vala is azokat), nem kí-
vántam semilyen világításban sem előtüntetni. Ilyesmire 
dolgozatom írásakor nem is gondoltam. Azon tapasztalati 
igazságok alapján, melyeket lelkészkedésem 28 évre terjedő 
folyama alatt terveztem volt, a kérdés alatti tárgyban csakis 
észrevételeimet kívántam előadni s csakis ezeket adtam 
elő- Ezen tapasztalati igazságoknak pedig semmi közük a 
Cs. L. úr intencióihoz és nézeteihez. Vannak ezek közt 
olyanok is, a melyeket én akkor szereztem, mikor ő még 
iskolás gyermek volt. Tapasztalaiaimat, mint mindég, úgy 
az »Észrevételek« írásakor is, a mások intenciójának és 
nézeteinek tekintetbe vétele nélkül, tehát nem személyre 
vonatkoztatva adtam elő s így fogom azokat előadni ezután 
is minden tárgyban s minden körülmények közt. A kinek 
nem inge: ne vegye magára! Ez a kifejezés »cura pasto-
ralis az iskolában« sehogysetn jelenthet olyan cselekedetet, 
a mely nem tanköteles, tehát nem tényleg iskolába járó 
gyermekekkel szemben s nem tanteremben vitetik véghez. 
Maga az író érthet ez alatt nem tanteremben véghez vitt csele-
kedeteket is, de az olvasó csak akkor, ha világosan olvas-
ható a sorokban s nem a sorok közt böngészendő ki az 
ilyen felfogás. A hitben megerősítés iskolahagyott 12 éven 
felüli gyermekekre vár, sőt a gyermekistentisztelet tartása 
is az ilyenekre való tekintetből kell, hogy történjék a leg-
több esetben. Én 27 év óta magam tanítom a konfirman-
dusokat s három év alatt tartottam már sokszor gyermek-
istentiszteletet ; de ezen cselekedeteket nem tartottam soha, 
nem tartom ma sem >cura pastoralis«-nak, hanem tartom 

azokat lelkipásztori elengedhetlen kötelességnek. Ha százszor 
elolvasom is a Cs. L tanár úr azon cikkét (az első köz-
leményt), a melyben arra buzdítja a lelkészeket, hogy 
viseljenek gondot a gyülekezetnek kicsinyeire az iskolában: 
nem tudom kihozni azokat, a miket most magyarázatként 
ő maga kihoz abból ezen Lap 27-ik számában. Ezen 
> körül írás, megvilágosítás, indokolva kifejtés* után az 
»Észrevételek«-et nem írtam volna meg. Miből következik, 
hogy Cs. L. tanár úrnak nem volt oka az írói jogérzetet 
megtagadni s az igazságszeretetről megfeledkezni akkor, 
mikor előbbi szavait bővebben körülírni, megvilágosítani, 
indokolva kifejteni elhatározta. Sőt inkább örülnie kelle 
vala azon, hogy ennek megtételére alkalmat szolgáltattam 
ő nékie. Gondom lesz rá, hogy jövőre is szolgáltassak 
alkalmat Cs. L. úrnak magyarázó cikkek közzétételére. 
Agva, júL 16. 1895. Nagy Sándor, ev. ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumban a tornatanári állás megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. 

Javadalma 500 frt havi előleges részletekben, ha pedig 
a vívást is külön díjért magánórákban tanítani képes, a 
magándíjakon felül az intézet pénztárából személyes pótlék 
címén 100 forint. 

Kötelessége az utasítások értelmében a tornát mind 
a nyolc osztályban legkevesebb heti 16 órán tanítani. 

Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik az állást el-
nyerni óhajtják, hogy születési és képesítő oklevéllel fel-
szerelt kérvényeiket f. évi aug. hó 20-ik napjáig az igaz-
gatósághoz nyújtsák be. 

Az állás 1895. szept. hó 1-sö napján elfoglalandó. 
Rimaszombat, 1895. július 18-án. 

Bornemisza László, Fábry János, 
igazgató választmányi elnök. 1—2 igazgató. 

P á l y á z a t . 
Az avas-újvárosi ev. ref. segédlelkész-fitanítói állo-

másra pályázat nyittatik. 
Fizetés: készpénz-, föld-, termény- és tandíjban 

mintegy 470 forint, lakáson és kerten kívül. 
Kötelesség : 1. a fiiskola (VI. osztály mintegy hetvenöt 

növendék) vezetése. 2. kanonika órákon s a lelkész akadá-
lyoztatása esetén az isteni tisztelet végzése. 

Pályázati kérvények augusztus lw 15-éig alólirott-
hoz nyújthatók be. 

Az állomás szeptember 19-én elfoglalandó. 
Avas-Új város, 1895. július 18-án. 

Szél György, 
lelkész. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyzett ev. i ef. főgimná-

zium igazgató tanácsa a német-magyar nyelv és irodalom 
rendes tanszékére pályázatot hirdet. 

E tanszék a nagyméltóságú vallás és közokt. m. k. 
miniszter úr kinevezése alá esik. 



Csak ev. ref. és ág. hitvallásúak pályázhatnak. Mind-
addig, míg az országos tanári nyugdíj életbe nem lép, a 
kinevezett a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj-
és gyámintézetnek köteles tagja lesz. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben a kinevezett, mint helyettes tanár nyer al-
kalmazást, helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése: 1200, azaz egyezerkétszáz 
forint, 200, azaz kétszáz forint lakpénz az egyházi pénz-
tárból előleges havi részletekben és négy ízben 50—50 frt 
ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz frt, 
szintén előleges havi részletekben kiszolgáltatva. 

A pályázók a nagyméltóságú vallás és közokt. m. k. 

minisztériumhoz intézett folyamodványaikat, folyó évi 
augusztus hó 4-ig alólírott elnökségnél nyújtsák be. 

E folyamodványokban, életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésűk, eddigi 
netaláni alkalmazásuk, okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát folyó évi szeptember hó 1-sŐ 
napján tartozik elfoglalni, szükség esetén köteles más 
rokon tantárgyakat is túlterheltségének kikerülésével 
előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igazgató 
tanácsának 1895. év július 16-án tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, jg. tanácselnök. 

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 ág. hitv. ev. 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 1895—96. 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 születésű 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 
1895. szeptember 30-ig alólírott 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 1895—96. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolásara akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1895. június 27-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. 1895. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólírott bizottsági 
jegyzőhöz (Budapest, V., Bálvány-utca 8-ik szám) küld-
jék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak második 
fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egye-
temen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bir. márká-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta 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 újabban 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 
kúlegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ba kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr. Králik Lajos, e lnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTAN 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Pipa-utcu 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és 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 . 

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 . 

Előfizetési ára : 
Félévre: 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 Jer. 

Cura pastoralis a felnőttek körében. 

» Viseljen a lelkész gonclot istentiszteleteken 
kívül is, felhívás nélkül, lelkiismeretének buz-
galma folytán, gyülekezetének nagyjaira az élet 
minden viszonyai, úgy kedvező, mint kedvezőtlen 
körülményei közöttcc. 

Ezt a tételt állítottam én föl e becses lap 
folyó évi első számaiban megjelent cikksoroza-
tomban, melyre írta aztán Nagy Sándor ágyai 
lelkész ú r a 19-ik számban az általam az újabb 
cikksorozatom elején már említett »Észrevéte-
lek«-et, azt mondván cikkében többek köz t : »azt, 
hogy házról-házra járjon a lelkész s úgy érint-
kezzék a gyülekezet nagyjaival, ellenkezőnek 
tartom a józan pasztorális prudenciával, s nem 
tudom összeegyeztetni a cura pastoralissal sem« 

Miért? — kérdi zárjelben a szerkesztő — 
azonnal e kategorikus hangú kijelentés után. 

Ezen szerkesztői kérdésre is megfelel aztán 
a nevezett lelkész úr, midőn e becses lap 25-ik 
számában : » Miért ne érintkezzék a lelkész házról-
házra járva egyházközsége nagyjaival ?« cím alatt 
megjelent cikkében, három esetét sorolva föl, 
kijelenti, hogy »jobb otthon ülni és csak olyan 
helyeken gyakorolni a lelkésznek a cura pasto-
ralist, a hol — előre kitűzött időben — össze-
gyűlve várják őt a felnőtt egyháztagok, az egyház-
község nagyjai, vagy a hová hívják a lelkészt, 
s így a hol várják is ós pedig szívesen várják 
minden bizonynyal«. 

Nem tudom, hány óv óta lelkész már a 
különben minden tiszteletre méltó N. S. úr, de 
bizonyos dolog az, hogy tapasztalatokról ő nem 
beszélhet, ha eddigi lelkészkedésének ideje alatt, 
saját előadása szerint, mindössze három esetben 
próbálta meg híveinek, azoknak saját házaikban 
tett látogatásai által végzendő lelki gondozását, 
egyszer benézvén egy beteg családanyához, kinek 
férje kilökte épen a lelkész odaérkeztekor a maga 
sógornéját s dühében őt is kilökéssel fenyegette, 

másik esetben meglátogatván egy lázas nyava-
lyában kínlódó öreg özvegy asszonyt, ki össze-
szidta őt is, s harmadszor egy versengő házas-
párhoz épen akkor nyitván be, mikor a férj 
bottal verte feleségét s a gyermekek elbújva 
jajveszékeltek, s bizony kicsibe mult, hogy ő (a 
lelkész úr) is ki nem kapott. 

Egyáltalában nincsen szándékomban sze-
mélyes jellegű vitát folytatni ezen cikkeimben, 
s így nem foglalkozom részletesen N. S. lelkész 
úr *tapasztalataival sem, hanem csak röviden kije-
lentem, hogy ő, szerény nézetem szerint, igen 
egyoldalúlag jár t el, mikor csak oda, azon há-
zakhoz ment be, hol égető volt már a szükség, 
hol gyógyíthatatlanul mély volt már a seb. Kö-
vesse ő is azt a példát, melyet e lap 27-ik szá-
mában olyan meggyőző egyszerűséggel Mészöly 
Gyözö lelkész barátom ír le (vagy a melyet a 
30-ik számban Bortnyik Gy. rajzol. Szerk.): látni 
és érezni fogja, hogy egyáltalában nem kicsiny-
lendő munka az a cura pastoralis, hogy hatal-
mas eszközt nyerünk abban híveink lelki éle-
tének emelésére, s hogy, ha ugyan hatni akarunk, 
a tétlen otfchonülésnél végtelenül sokkal többet 
ér hallgatóinknak saját házaiknál való fölke-
resése. 

»A hívek látogatása a »cura pastoraliscc-nak 
egyik tisztázott elve, melyet a t. cikkíró által 
fölhozott nehézségek teljességgel nem döntenek 
meg. Ezek csak azt mutatják, hogy miként min-
den kezdet, úgy a hívek látogatásának megkez-
dése is nehéz, de nem kivihetetlen. Kezdeni kell 
mindjárt a hivatalba lépéskor s folytatni szük-
ség és alkalom szerint, akkor a felhozott esetek 
nem ismétlődnek. A nagy gyülekezetekben a 
parokhiális rendszer segíthet a fizikai akaclá-
lyokon.cc 

Ezt a megjegyzést fűzi a szerkesztő N. S. 
lelkész úrnak fentebb idézett cikkéhez. 

Legyen szabad kérnem az én kedves szer-
kesztő barátomat, engedje meg nekem, hogy ón 



meg a gyakorlati lelkészet terén elismert, sőt 
fényes nevet kivívott férfiak fejtegetéseivel erő-
sítsem meg ezen ő állítását, vévén az én pél-
dáimat több nemzet fiainak könyveiből, kik a 
legkülönbözőbb viszonyok és körülmények között 
élvén és működvén : mindannyian magasztalják 
a lelkészi gondozás fontosságát, ajánlják a lel-
készek figyelmébe annak életbe léptetését és 
elismervén annak nehézségeit is, érveket tudnak 
felhozni annak kivihetősége mellett. 

Érdemes lesz azonban előbb a kérdésnek történeté-
vel foglalkoznunk egy kissé. 

A lelkészi gondozás és annak egyik legfontosabb 
jelentkezési módja és eszköze: a hallgatóknak saját házaik-
nál való meglátogatása, egyáltalában nem valami önkényes, 
az apostoli keresztyénség szellemével ellenkezésben álló 
eljárás, a mennyiben azt Csel. 20, 31. szerint Pál apostol 
is gyakorolta Efézusban való három évi tartózkodásának 
ideje alatt, s ugyanő I. Tim. 4, 13. és 5, 1—3. szerint 
Timotheusnak is kötelességévé tette, hogy a gyülekezetet 

• necsak a maga egészében, hanem egyéni szükségeikhez 
képest egyes tagjaiban is intse. És maga az Idvezítő is a 
maga első tanítványait Isten országa evangeliomának nem-
csak az utcákon és a zsinagógákban, hanem Galilea házai-
ban való hirdetésével is megbízta (Máté 10, 6—13). Két-
ségtelen dolog aztán, hogy főleg az első századokban a 
cura pastoralis terén való nemes buzgalomnak sok ékesen 
szóló jelére találunk. Sőt a róm, katholikus egyház által 
sakramentomi rangra emelt gyónás is úgy tekinthető bizo-
nyos tekintetben, mint az egyéni lelki gondozásra vonat-
kozólag egy, bár tudjuk, épen nem szerencsés kísérlet, 
melyet a lutheránus egyház egy ideig aránylag igen nagy 
becsben tartott. 

Másként állott a dolog a kálvinistáknál, kik a fülbe-
gyónást teljesen eltörölvén, azt valamely más módon min-
den áron helyettesíteni akarták. Kálvin kifejezte, hogy a 
gyülekezetek lelki vezérei azzal még egyáltalában nem 
tettek eleget kötelességüknek, ha meghatározott időkben 
egy-egy prédikációt tartanak. »Minimé — jegyzi meg 
Csel. 20, 2.-höz — excusabilis est illorum negligentia, qui 
habita una eoncione quasi pensum absolverint et reli-
qunm tempus secure degunt, ac si in templo vox eorum 
inelausa foret, quum inde egressi prorsum obmuteseunt«. 
Ugyancsak Kálvin, Institutiója IV. könyvének az egyházi 
fegyelemről szóló XII. fejezete 2-ik pontja alatt a szóban 
forgó tárgyról így ír: »Primum disciplinae fundamentum 
est, ut privatae monitiones locum habeant. . . Praesertim 
vero in hoc adviligent pastores et presbyteri, quorum 
partes sunt non modo concionari ad populum sed per 
singulas domos monere et exhortari, sicubi universali doc-
trina non satis profecerint, quemadmodum docet Paulus, 
quum refert se docuisse privátim et per domos« .. . Ole-
viánus Gáspárhoz írt egyik levelében pedig részletesen 
számot ad arról, hogy ő maga miképen gyakorolta ezen 
tekintetben a lelkipásztorkodást. Azt kívánja, hogy min-
den lelkész végezzen rendszeres látogatást (visitatio do-
mestica ordinata vei stata) azon városrészben, mely az 
ő lelkipásztori gondozására van bízva és hogy az ige 
szolgája, a hierarchiának még látszatát is kerülendő, min-
dig kisértesse magát ilyen látogatásai alkalmával egy pres-
byterrel. Ezen intézkedés 1550-ben lépett életbe Genfben, 
s célja volt nemcsak az intés, hanem a felügyelet és a 
fegyelem is, s különösen húsvét táján nagy mértékben 
előmozdította az úrvacsorának rendszeres megünneplését. 
A városi tanács által támogatva, maga Kálvin ment elől 

e munkában jó példával, rendelkezései szigorúan megtar-
tattak, s mint Béza írja: »qua in re vix credibile est, 
quantus fructus sit consecutus«. 

Nem akarjuk a kérdést nagyon részletezni, azért 
csak röviden jegyezzük föl, hogy a németalföldi refor-
mátus egyház teljesen átvette Kálvintól a lelkészeknek 
híveik látogatására vonatkozó köteleztetése tanát, s ezen 
felfogását folyton fentartja, legújabb szabályzatában is 
kimondván, hogy a lelkészek nem mellőzhetik híveiknek 
szabályszerű látogatását, »ha szükséges, az egyháztanács 
véleményével és támogatásával,* míg a presbytereknek 
folyton fennálló kötelességök »a gyülekezet tagjaira, külö-
nösen a családok látogatása által való felügyelet, akár a 
lelkészekkel együtt, akár a helyi szokások szerint, ő nél-
külük is«. 

A puritán Skóciában a XVIII-ik század folyamán 
a »visitatio pastoralis< kizárólag a lelkészek feladata volt; 
a skót presbyterián egyház 1708-ban tartott egyetemes 
gyűlése részletesen körülírván a lelkészeknek ezen tekin-
tetben való eljárását, az egyházközségi tagok látogatását 
minden lelkésznek hivatalos kötelességévé tette. 

Jól látom, hogy nagyon is részletező formális, a 
külsőségekre aránylag nagyon is nagy súlyt helyező és 
meglehetősen inquisitori jellemű ezen egyházi rendelet: 
és mégis lefordítom azt, mert sok benne a jó, a tanulságos 
is. De meg végre is azt kell néznünk, hogy Skóciában 
hozatott az, és pedig a mult századnak első évtizedében. 

A skót református egyház ezen rendelete így hangzik: 
>1. Minekutána megismerte a lelkész a családban 

levő személyeket, beszéljen hozzájuk mindnyájukhoz általá-
ban az újjászületés szükségéről, a komoly vallásosság és 
kegyesség, az Isten iránti tisztelet s az emberek iránti 
igazságosság és szeretet előnyeiről. 

2. És aztán beszéljen különösebben a cselédekhez; 
beszéljen kötelességükről, hogy féljék és tiszteljék Istent 
és legyenek kötelességtudó, hü és engedelmes szolgák; 
beszéljen az olyanoknak tett Ígéretekről; ajánlja nekiek a 
szentiratok lehető olvasását, a titokban való imádkozást, 
az egymás közti szeretetet és egyetértést, és különösen 
az Ür napjának szent gonddal való megtartását. 

3. Forduljon a lelkész beszédében a gyermekekhez, 
a mennyiben ezek őt megérteni képesek, forduljon hozzá-
juk szerető komolysággal, megmutatván nekik Isten 
ismeretének, szeretetének, keresésének és tiszteletének 
előnyét, és hogy emlékezzenek meg az ő Teremtőjükről 
és Megváltójukról ifjúságoknak idején, hogy tiszteljék szü-
leiket; emlékeztesse őket, hogy Istennek voltak ajánlva a 
keresztségben; és ha felnőtt korra jutnak és képesek 
lesznek arra, és kellő oktatás után beszéljen nekik a 
kegyelem szövetségének természetéről és annak pecsétéi-
ről; indítsa őket, hogy adják át magokat személyesen az 
Úrnak, hogy kívánkozzanak és készüljenek az úr vacso-
rájának a lehető legelső alkalommal való fölvételére; 
különösen ügyeljenek arra, a mitől sok függ, hogy miképen 
kommunikálnak először (és erre a cselédek közül az 
ifjabbak hasonló módon intendők); buzdítsa őket továbbá 
a szentiratok naponként való olvasására, a titokban való 
imádkozásra és az Úr napjának megszentelésére. 

4. Miután beszélt a lelkész a cselédekhez és a gyer-
mekekhez, beszéljen magánosan a családatyához és anyá-
hoz, az ő Isten iránti személyes kötelességeikről, arról, 
hogy gondot tartoznak viselni saját lelkök idvességéről, 
hogy kötelesek előmozdítani családjok körében a vallást 
és Istennek tiszteletét, korlátozniok és büntetniük kell a 
bűnt, bátorítaniok a kegyességet s ügyelniök arra, hogy 
ők és az ő házok népe szolgálják az Urat és szenteljék 
meg az Úrnak napját. És azután helyes dolog lesz 1., 



inteni a házak fejeit, legyen gondjuk arra, hogy a család-
ban napról-napra tiszteltessék Isten imádsággal és magasz-
talással és a szentiratok olvasásával. 2. Legyen gondjuk 
a cselédek magaviseletére és társalgására, Isten és emberek 
iránti kötelességeik teljesítésére, hogyan vesznek részt a 
családi isteni tiszteletben, hogyan látogatják a vasárnapi 
nyilvános isteni tiszteletet és hogyan viselkednek az egy-
házi beszédek meghallgatása után; ha van-e közöttük 
kegyes életre hajló, és a ki lelkiismereti dolgot csinál a 
titkos imádkozásból és a szentiratok olvasásából? 3 Hát 
van-e vájjon gondjuk a tudatlanok és gyöngék katekhizá-
lására és oktatására, a gyermekek kellő nevelésére és 
idejében iskolába küldésére, veszik-e a gyermekek hasznát 
az iskolának; mint telik el az Ur napja isteni tiszteletek 
után a családban és magánosan ? a mely dolgokba mind 
beavatkozhatik a lelkész kellő útbaigazításokkal, bátorí-
tással és intelmekkel, a mint ennek tőként építés céljából 
szükségét látja. 

5. (Arra nézve ad utasítást, hogy legyen kellő számú 
biblia a családban.) 

6 (Inti a kommunikált.akat, hogy fogadástételeikről 
emlékezzenek meg és tartsák meg azokat). 

7. Látván, hogy ezeknek végezéséhez sok bölcse-
ségre, Isten iránti buzgalomra, a lelkek szeretetére és 
szerető komolyságra van szükség: mindezt Istentől való 
függéssel és hozzá intézett buzgó könyörgéssel kell folytatni, 
úgy akkor, mielőtt a lelkész hozzá kezd az ilyen mun-
kához, mint a meglátogatottakkal is, a mint erre mód és 
alkalom kínálkozik.« 

* * * 

Íme, ezen szellemben végezték a skót református 
lelkészek a mult század elején híveiknek látogatását. És 
bár bizonyos, hogy ezen eljárási mód itt is, mint másutt, 
ma már egészen megváltozott, illetőleg megszelídült, a 
mennyiben a maga régi kálvinista merevségét és élességét 
elvesztette: az elmondottakból világosan látszik, hogy a 
hallgatóknak saját házaiknál való fölkeresése református 
talajon nőtt sajátlagos gyümölcsnek tekinthető, melynek 
rendszeres elhagyása, vagy akár elhanyagolása is, többé-
kevésbé forradalmi jellegű dolognak tekinthető. 

A magyarországi református zsinatok előtt sem volt 
ez ismeretlen dolog. így például fölemlíthetjük az 1567-iki 
debreceni zsinatnak L cikkét, a mely szerint »mind alkal-
mas, mind alkalmatlan időben feddjék, dorgálják meg Isten 
igéje szerint az igaz lelki pásztorok minden rendek, kirá-
lyok, fejedelmek, s nemcsak az alattvalók bűneit és gonosz-
ságait . . . alkalmas időben, midőn nyilvánosan tanítanak 
az egyház gyülekezetében, alkalmatlan időben, azaz magán-
lag a gyülekezeten és szószéken kívül is*. Legújabb egy-
házi törvénykönyvünkben is kötelességökké tétetvén a 
lelkészeknek a hitsorsos betegeknek magánlakásaikon, 
felkérés eseteiben, a magán- és közkórházakban pedig 
hivatalból való meglátogatása és vigasztalása, valamint a 
hitsorsos foglyoknak és halálra ítélteknek is hivatalos fel-
hívás folytán meglátogatása és vigasztalása: bizonyos 
dolog, hogy habár csak hivatva és hivatalból, de ezen 
kötelességek első részét nem teljesítheti a lelkész hívei 
közül legalább a betegeknek meglátogatása nélkül. De nem 
is ezen (130-ik) §-al akarom én támogatni nézetemet, 
hanem a szegények és árvák gondnokáról szóló 98—100. 
§-okkal, melyeknek legvalódibb és tegyük hozzá: legneme-
sebb intentiója az, hogy az ezen gondnok felügyelésére 
hivatott lelkész gyülekezete szegényeinek és árváinak valódi 
lelki atvja, lelki pásztora legyen. Már pedig ez vájjon 
miképen történhetnék meg jól az illető szegényeknek és 

árváknak fölkeresése, meglátogatása nélkül? Más lapban, 
a mi Debr. Prot. Lapunkban, egyszer már kifejtettem azt, 
hogy a törvény ezen új rendelkezése adhatja meg lelké-
szeinknek a kellő alapot a cura pastoralis egyházépítő 
munkájának minél szélesebb körben való felölelésére. 

Visszatérve ezen kitérés után tárgyunkra, a tényállás 
az, hogy például a mai német lutheránus orthodoxia álta-
lában kedvezőtlenül ítél a híveknek a lelkipásztorok által 
való meglátogatásáról, mint a melyet a gyóntató szék 
helyes használata mellett bátran lehet mellőzni; volt olyan 
lutheránus hittudós, a ki azt >jezsuita praxisnak* nevezte, 
de ugyancsak a lutheránus egyház egyik fénylő csillaga, a 
XVII. század első felében élt és működött Andreae Bálint 
fenhangon adott kifejezést azon bámulatának, melyet nála 
a Genfben e téren szerzett tapasztalatai idéztek elő, s azon 
óhajának adott kifejezést, vajha az egyháztagoknak a lel-
készek által saját házaiknál való meglátogatása az ő egy-
házában is meghonosítható intézmény volna! 

Bizonyos dolog az, hogy míg a lelkipásztorkodástani 
művek szerzői közül a lutheránusok a legtöbb esetben 
meglehetősen röviden bánnak el ezen kérdéssel, addig a 
református írók, s ezek között különösen az angolok, na-
gyon behatóan tárgyalják a cura pastoralis e tárgyát, 
minek bizonyítására felhozhatom az angol Baxtert, ki 32, 
sőt 52, a skót Fairbairnt ki 27 sűrű lapon, a szintén skót 
Blaikiet és az amerikai Sheddet, kik egy-egy külön 
nagyobb cikkelyben, a holland van Osterzeet, ki 10 lapon 
foglalkozik művében e tárgygyal. És kiváló figyelmet érde-
mel épen tőlünk a magyar kálvinista Tóth Ferenc is, ki 
^Lelkipásztori gondviselés* című, 1806-ban megjelent mű-
vében a XXXV—XXXVII. §-okban szintén igen melegen 
ajánlja a hallgatóknak házaiknál ottan-ottan való meg-
látogatását, s igen helyes érveket állít az az ellen felhozott 
nehézségekkel szembe. 

És most lássuk hát néhány külföldi theologusunk e 
tárgyra vonatkozó véleményét. 

Baxter Richárd kiddevminsteri angol lelkész, korá-
nak (1615—1691) egyik legkiválóbb nonconformista theo-
logusa, felhivatván, hogy lelkésztársainak 1655-ben dec. 
4- én tartott megalázkodási és imagyülésén tartson egyházi 
beszédet: ő e munkát magára vállalta, s Csel. 20, 28. 
alapján (Viseljetek gondot magatokról és az egész nyáj-
ról stb.) megírta beszédét, de a gyűlésen nem jelenhetvén 
meg, midőn jegyzeteit nyomatni akarta, úgy látta, hogy 
azok egy terjedelmes kötetnyi munkává nőtték ki mago-
kat. Ezen művét aztán két előszóval, melyek egyikét lel-
késztársaihoz, másikát a világi olvasókhoz intézte *The 
Reformed Pastor«, vagyis magyarul: >A Református lelki-
pásztor* cím alatt 1656-ban sajtó alá bocsátotta. 

Ezen hatalmas, mélységes gondolatokban gazdag, a 
lelkipásztorkodás irodalmában mindvégiglen elsőrendű és 
jelentőségű nagy munka (a birtokomban levő kiadás 560 
lapra terjed) az angol theologiai szakirodalomban a biblia 
után számíttatik, a mint erről James János Angell, nagy-
nevű angol congregationalista theologusnak, a szóban forgó 
mű legelején álló következő szavai is tanúskodnak: »A 
biblia mellett Baxter »Reformed Pastor*-át tettem köze-
lebbről szabályozómmá lelkészkedésem tárgyát illetőleg. 
Jó volna, ha minden lelkipásztorunk gyakran olvasgatná 
ezt a művet, olyan tanulmány ez, melyet én komolyan 
ajánlok most nekiek.* Halála előtt néhány órával írta 
James ezen szavakat. 

Nos tehát ilyen vezér után bátran elindulhatunk, s 
érdemes az ő nézeteivel megismerkednünk. 

A mű II. fejezetében azt fejtegetvén Baxter, hogy 
mit tesz az : »viseljetek gondot az egész nyájról*, a lelki 
gondozás tárgyáról, az egész testről s annak egyes tag-



jairól beszél. A mű ezen szakaszának általánosabb jelen-
tőségű gondolatait fogom tehát lefordítani. 

»Lelkipásztori gondozásunk tárgya az egész nyáj, 
vagyis a gyülekezet és annak minden tagja. Meg fogjuk 
tehát azt vizsgálni (1.) egész testében, vagyis a társada-
lomban, s (2). részeiben, vagyis egyes tagjaiban. 

1. Első gondunknak az egészre kell irányulnia és 
ezért az első teljesítendő kötelességek nyilvános köteles-
ségek, melyeket az egészre nézve végezünk. A mennyiben 
híveink kötelesek közdolgaikat elébe tenni magánügyeik-
nek: mi még inkább kötelesek vagyunk erre. De az olyan 
közkeletű felfogás, hogy nem is beszélek tovább róla. 

De az, a mit kevésbé értenek vagy vesznek tekin-
tetbe, abban áll, hogy az egész nyájat, sőt az őrizetünkre 
bízott sereg minden egyes tagját gondoznunk kell, s föl 
kell arra lelkészkedésünkben ügyelnünk. A mely végre 
szükséges, hogy (ha csak a lelkipásztorok csekély száma, 
vagy a nyáj nagysága teljesen lehetetlenné nem teszi azt), 
ismerjünk mindenkit, a ki őrizetünkre van bizva, mert 
hát hogyan viselhetünk gondot reájuk, ha nem ismerjük 
őket? Vagy hogyan viselhetünk gondot arról, a kinek 
gondozását épen magunkra vállaltuk, ha nem tudjuk, hogy 
ki tartozik mi hozzánk és ki nem, ha szinte az egyes 
embereket ismerjük is ? Kötelességünk nem terjed ki min-
den szomszéd gyülekezetre, sem a csavargókra, de annál 
inkább kiterjed azokra, a kik felibe állíttattunk. Hogyan 
mondhatjuk meg addig, hogy kiket kell kizárni, míg nem 
tudjuk, hogy kiket foglal magába gyülekezetünk? 

Ha így ismerjük az egész gyülekezetet, azután gon-
dunknak is kell arra lenni. Azt hinné valaki, hogy elég 
azt csak kimondani is bármely értelmes ember előtt és 
nem szükséges bővebben igazolni. Egy gondos pásztor 
nem néz-e utána minden ő juhának? és egy jó iskola-
tanító nem néz-e utána, úgy tanítás, mint javítgatás cél-
jából, minden ő egyes tanítványának? és egy jó orvos 
nem néz-e utána minden ő egyes betegének? és a jó 
vezérek nem néznek-e utána minden ő egyes katonájuk-
nak? Nos hát akkor Krisztus egyháza tanítóinak, lelki-
pásztorainak, orvosainak, vezetőinek nem kell-e gondot 
viselniök gyülekezetük minden egyes tagjára? Krisztus maga 
a nagy és jó pásztor és az egyháznak Mestere, kinek az 
egész után kellett néznie, gondot viselt minden egyesre is. 
Lukács XX-ban azt mondja : hogy ő olyan, mint az a pász-
tor, a ki elhagyja a kilencvenkilenc juhot a pusztában, hogy 
megtalálja, a mely elveszett, vagy mint az az asszony, 
ki gyertyát gyújt és megsepri a házat és nagy szorgal-
masan keresi az elveszett drakhmát és minekutána meg-
találja, örül és összehívja asszonybarátit és szomszédit, 
hogy azok is örüljenek. És Krisztus azt mondja, hogy 
még a mennyben is nagy öröm van egy megtérő bűnös 
fölött. A próféták gyakran egyes emberekhez küldettek. 
Ezékiel őrállóul adatott Izrael házának (Ezék. 33, 7.) s 
azt kelle mondania a bűnösnek: ^halállal halsz meg* 
(Ezék. 33, 18—20.). És Pál »közönséges helyen és házan-
ként* (Csel. 20, 20.) tanított, a mi azt jelenti, a mennyi-
ben akkor a nyilvános tanítás is házaknál történt, hogy 
»a közönséges helyen* és a »házanként« való tanítás 
megkülönböztetendő egymástól. Ugyancsak Pál »intett min-
den embert és minden embert tanított minden bölcseséggel, 
hogy minden embert tegyen tökéletessé a Krisztus Jézus-
ban* (Kol. 1, 28.). Krisztus a maga példázatait külön a 
tizenkét tanítványnak fejtette ki. Mindenkinek »a paptól 
kell kérdeni törvényt* (Mai 2, 7.). Számot kell ad-
nunk a reánk bizott lelkekről (Zsíd. 13, 7.). Sok más 
szentirati hely is bizonyítja, hogy kötelességünk gondot 
viselni a mi nyájunkban minden egyes személyről. És a 
régi zsinatok sok végzése is világosan mutatja nekünk, 

hogy ez volt azon idők gyakorlata mindaddig, míg a gyüle-
kezetek túl nem népesültek és olyan nagyokká nem lettek, 
hogy azokat nem lehetett többé úgy kormányozni, a hogy 
a gyülekezeteket kell, a mikor, az áttérések növekvő száma 
miatt, inkább szaporítani kellett volna azokat. De mind-
ezeket mellőzöm és csak egyetlen mondást említek föl 
Ignatiusnak Polycarpushoz írt leveléből: *noxvÓTepov oova-
jioyai Ysvéwaav é£ óvó|iatoc Trávtas Ĉ TEI daoXooQ xai 5oú-
Xac [írj orcep^pavsi*, vagv »ba összejött a gyülekezet, járj 
névszerint mindenki után, s ne vesd meg a szolgákat s 
a szolgáló leányokat sem*. Ebből tehát látható, hogy akkor 
azt tartották kötelességnek, hogy a nyáj minden egyes 
tagjának névszerint nézzenek utána, ha szinte az a leg-
alsóbbrendű szolga vagy szolgáló leány volt is. 

És itt Baxter a cura pastoralis ezen ága ellen fel-
hozott nehézségek ellen harcol, s azokról beszél igen rész-
letesen, a kikre ezen munkánknak ki kell terjeszkednie. 
Hogy unalmasokká ne váljunk, az emelt nehézségek ellen 
majd más és pedig újabbkori szerző vagy szerzők fegy-
vereit mutatjuk be, jövő cikkünk elején Baxtemek még 
néhány utasítását adván elő. 

Csiky Lajos. 

Pár szó a lelkésznek a híveivel való érint-
kezéséről. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap mindenkor hivatásának 
tartá az egyház belső és külső építését munkálni. Fel-
ismerve a kor kívánalmait, egyházi életünk fogyatkozásait, 
mint a közvélemény kifejezője és irányítója mindig kész 
volt megnyitni hasábjait a különböző vélemények előtt is. 
Mostanában a figyelem és érdeklődés egy, eddig meg-
lehetősen elhanyagolt munkatérre, a belmisszióra és az 
evangelizációra irányul. E lap múltjához és hivatásához 
híven helyt adott az egyes vélemények nyilvánulásának. 
Ama két nagy tárgy megbeszélésének. Hallottuk az érveket 
pro et contra. Távol van tőlem az a képzelődés, hogy én 
talán döntőleg folyhatnék be a vitába. De mégis hiszem, 
hogy az eszmék tisztázásához valamicskével járulhatok. 

Mint felszólalásom címe is mutatja, ezúttal a bel-
misszió és az evangelizáció egyik fontos eszközéről: a 
lelkésznek a híveivel való érintkezésről akarok szólani. 

Én abból indulok ki, hogy a lelkészi hivatal teljesen 
elütő minden más hivataltól, munkakörét és feladatát 
tekintve. Az orvos, az ügyvéd, a mérnök, a bíró etc. mind 
megvárhatják azt, hogy a kinek szüksége van reájuk, for-
duljon hozzájuk. Sőt az illik hozzájuk, ha szolgálatukat 
senkire se tukmálják rá. És ha a megbízatásuknak eleget 
tettek, dolgukat elvégezték, megbízójukkal akár soha se 
találkozzanak. De a lelkész egészen más megítélés alá esik. 

A lelkésznek munkaköre egyáltalán nincs kimerítve, 
ha vasárnaponként prédikál, alkalom adtával keresztel, 
esket vagy temet. S ezekért a convencióját és a stólát 
felveszi. A lelkésznek hivatása a rábízott lelkeket, gyüle-
kezetének tagjait a vallásban és a jó erkölcsökben nevelni 
s azoknak lelki nemességél emelni. »Egyházi törvényeink* 
a lelkész hivatását többek között a 115. §-ban ekkép kör-
vonalozzák: »Általában a lelkész úgy egyházi beszédei, 
mint mindennemű nyilatkozatai által, úgy az általános 
emberi s keresztyéni, mint a hazaszeretetet ápolja s 
erősbítse«. Még ennél is nagyobb tekintélyben, a szent-
írásban ezt találom: »0 adott némelyeket Apostolokat, 
némelyeket pedig Prófétákat, némelyeket pedig Evangélis-
tákat, némelyeket pedig Pásztorokat és Doktorokat: a 
szenteknek egy testbe való kötöztetésekre, a szolgálatnak 



munkájára, a Krisztus testének építtetésére* (Efézus. 4, 
11. 12.) 

Vájjon betöltheti-e a lelkész magasztos hivatását, 
ha híveitől elzárkózik ? Vájjon nem kevély, érzéketlen 
embernek tartaná-e a gyülekezet lelkészét, ha a velők 
való érintkezést kerüli ? S a kiről népe ilyen vélemény-
nyel van, kelthet-e az maga iránt bizalmat, s várhatja-e, 
még ha angyali nyelven szólna is. hogy egyházi beszédei-
vel sikereket érjen el, építőleg hasson hallgatóira? 

Sokszor és sokfelől hallunk panaszokat a nép el-
vallástalanodásáról. Minden lelkész saját tapasztalatából 
tudhatja, hogy minden egyes gyülekezetben van néhány 
buzgó templomba járó, a kik ritka vasárnap maradnak 
el az Ür házából. De még nagyobb azoknak a száma, a 
kik csak néha-néha, vagy soha, vagy legalább nagy ritkán 
látogatnak el Isten házába. Mi lehet ennek az oka ? Hitem 
szerint ennek más oka nem lehet, minthogy prédikálásunk 
nem elégíti ki Őket. A pásztor nem érintkezvén nyájával, 
nem tudja, nem ismeri az egyes híveinek baját, bánatát, 
kétségét, aggodalmát, csak általánosságban kénytelen 
beszélni. De ha ismeri a gyülekezeti tagok hajlamát, esze-
járását, bánatát, kétségét, aggodalmát: tudhat hozzájuk 
meggvőzőleg szólni. Egy-egy jól alkalmazott szóval számos 
kételyt oszlathat el, sok bánatot, aggodalmat űzhet el, sok 
fájdalmat enyhíthet. Buzdíthat, bátoríthat, vigasztalhat. S 
még azok is, a kik templom-kerülők voltak, lassanként 
szivesen látogatják az Úrnak házát. Azok is érezni fog-
ják: »jobb egy nap a te házadban, hogynem ezer nap 
egyebütt.* 

Én hiszem és meg vagyok róla győződve, hogy a 
sikeres prédikálásnak titka a közvetlenségben rejlik. Ezért 
hitem szerint még annak a lelkésznek sem szabad elzárkózni 
híveitől, a ki a lelkész egyedük feladatául a szokásos egy-
házi beszédek tartását tekinti. Épen ezért a hű lelkipász-
tornak nem szabad magára hagyni nyáját. Sőt keresnie 
kell a velők való találkozás alkalmát. Fel kell őket keresnie 
saját házukban. Ez sem nem házalás, sem nem jezsuitás-
kodás. 

Azok a szomorű tapasztalatok, melyeket egyik lel-
késztársunk felhozott s melyek őt a cura pastoralis evan-
geliomi gyakorlásától visszariasztják, engem még jobban 
megerősítenek azon hitemben, hogy nagyon is ideje van 
azt gyakorolni. Idegennek tetszik ugyan magunk és népünk 
előtt a házalás. De nem hiszem, hogy mindig az lett volna. 
Csak a diadalra jutott ellen-reformáció akadályozta meg 
elődeinket annak a gyakorlásában. S mi a 48-ik, majd a 
kiegyezéskor hozott törvények által létünk felől biztosítva 
érezve magunkat, belenyugodtunk, beletörődtünk a talált 
helyzetbe. S az egyházunkba benyomult bureaukratismus, 
közigazgatás csak még jobban megbénította az evangeliomi 
szellemet. De az idők ma már megváltoztak. Előttünk ez 
az alternatíva áll: vagy teszünk valamit, vagy elveszünk! 

Ha közvetlen elődeink abban keresték és találták 
a lelkészi nimbust, hogy híveikkel nagy ritkán érintkeztek: 
nekünk nem szabad ezt a gyakorlatot folytatnunk. De hát 
hogyan kezdjük el ezt a szokatlan cura pastoralist? Külö-
nösen, hogyan kezdje el az egy helyben már régóta mű-
ködő lelkész? Ha, a mire eddig soha nem gondolt, most 
egyszerre csak elkezdi, nem épen ez által kelt-e maga 
iránt bizalmatlanságot, nem épen ez által veszti-e el tekin-
télyét, ha észreveszik, hogy csak most ébredt fel köteles-
ségének tudatára? Bizonyára itt vigyázva és megfontoltan 
kell eljárni. Erre nézve egyik lelkésztársunk, e Lap 27-ik 
számában igen ügyes és igen megszívlelendő ötletet hasz-
nált föl. Ezenkívül felhasználhat mást is. Alakíthat a lelkész 
külön egyesületeket s ezekkel kapcsolatban felkeresheti 
egyik-másik egyháztagot, később többeket is. Lassanként 

úgy megszokják, hogy feltűnés nélkül ellátogathat min-
denkihez. 

Természetesen a látogatásoknál tapintattal kell el-
járni. Nagy munkaidőben, aratás, takarodáskor stb. köz-
napon csak terhökre lenne az illetőknek. Csak dolgukban 
tartóztatná fel őket. S ha valamely házhoz közeledve, heves 
családi jelenet nesze üti meg fülét, bizony helyesen teszi, 
ha mostariról máskorra halasztja látogatását. Annak az 
érvnek, hogy H.-M.-Vásárhelyen, Debrecenben és Buda-
pesten kivihetetlen ez a dolog, nincs nagy súlya. Mert 
fájdalom, csak egy Budapestünk, egy Debrecenünk, egy 
H.-M.-Vásárhelyünk van. Ha ezeken kívül van is még sok 
népes gyülekezetünk, de sokkal, hasonlíthatatlanul sokkal 
több ám az apró, kisded gyülekezet, a hol nagyon is lehet-
séges. S bizony az említett nagy gyülekezetnek is csak 
kárukra van, a monstruosus nagy voltuk. Ha kellő számú 
templom volna és lelkész bennök, a kik a cura pastoralist 
kellően gyakorolhatnák: nem szaporodnának bennök ijesztő 
mérvben a pápistaság, az unitarismus, baptismus, naza-
renismus, no meg a socialismus. 

Az igaz, hogy sokszor akad az embernek előre nem 
sejtett s elhalasztbatatlan dolga, a mi tervében megaka-
dályozza. De hát elvégre is, nem kivánja senki, hogy 
mindig és mindig a falut járjuk. Mert ez már csakugyan 
házalás lenne. 

Jezsuitáskodássá is csak akkor fajulna el ez a gya-
korlat, ha mi nem egyébért látogatnánk híveinket, hanem 
hogy titkaikat kifürkészve, rajtuk uralkodni akarnánk. Egy 
evangeliomi pásztornak ilyen célja nem lehet, nem is 
szabad ilyen céljának lenni. Látogassuk őket, érintkezzünk 
velők, hogy a földi bajokkal küzdőket bátorítsuk, a szen-
vedőknek vigaszt nyujtsunk, a kételkedőket meggyőzzük, 
a csüggedezöket bátorítsuk, az aggódókat Istenben való 
bizalomra intsük, a bűnösöket megtérésre felhívjuk. Az 
evangeliom ezért adatott nekünk, s ha ezeket cselekesz-
szük : építjük a Krisztus testét, az anyaszentegyházat. 

Ha munkánk közben durvasággal, gonoszsággal, 
aljassággal találkozunk, félbeszakítsuk-e azt ? Kicsoda 
találkozott több gonoszsággal és alávalósággal Krisztus-
nál ? Ki szenvedett többet a jó ügyért Krisztusnál és 
apostolainál ? Vegyünk példát tőlük. Jézus elvégezte mun-
káját, nem tántorodott meg. S az apostolok között a leg-
többet munkálódó és szenvedő Pál, a reá várakozó nyo-
morúságok daczára tudott így szólani: »semmivel nem 
gondolok, az én életem is nekem nem drága, csak el-
végezhessem örömmel az én futásomat és a szolgálatot, 
melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tégyek 
az Isten kegyelmének Evangeliomáról*. 

— a — s . 

T Á R C A . 

Az ötödik evangeliom. 
Ir ta: Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás.) 

Saját földiéi, honfitársai tanúskodnak e mellett. 
Notovits szerint azt kérdezték tőle a vének: »Ki vagy 
te és mely országból jöttél hozzánk? Előbb semmit sem 
hallottunk felőled, s nem is tudjuk nevedet.* (123. 1.) Hát 
ez nem igaz. Kortársai nagyon jól tudták, kivel van dol-
guk. Avagy nem ez-e amaz ácsmester fia ? kérdik, mikor 
először lép fel szülővárosában mint tanító. Nemde nem 
Máriának hívják-e az ő anyját és az ő atyafiait Jakab-



nak, Jósénak, Simonnak és Júdeának ? És az ő nénjei is 
mind nemde nem nálunk vannak-e? (Máté 13, 55 — 56. 
Márk 6, 3. Luk. 4, 22.) Ép így nyilatkoznak (János 6, 42. 
szerint), kik az ötezer jótartásának tanúi voltak. »És 
mondának : Nem ez-e Jézus Józsefnek fia, kinek mi atyját, 
anyját ismerjük? Mi módon mondja azért ő: Mennyből 
jöttem alá?« Egy más alkalommal pedig a Jerusálembeliek 
mondják: Ezt tudjuk honnan való; mikor pedig a Krisz-
tus jövend el, senki sem tudja honnan való. (Ján. 7, 27.) 
Mikor Jerusálembe megy a nép, ezt mondja róla: Ez 
Jézus, a galileai NázárethbŐl való próféta. (Máté 21, 11. ) 

Ennyi egybevágó tanúbizonysággal szemben szinte 
lehetetlen tizenhat évi távollétre gondolni. Semmi esetre 
sem maradt volna az titok honfitársai előtt. 

De nem szükség, hogy egy bizonytalan > szinté*-vei 
zárjuk be okoskodásunkat. Teljes bizonyosságot akarunk 
és érhetünk is el. Hivatkozhatunk ezeknél nagyobb, sőt a 
legfőbb auctoritásra, a Jézus Krisztusra magára. Mikor 
tanítványait elbocsátja, e parancsolatot adá nekik: A pogá-
nyokhoz vivő útra ne menjetek és a samaritánusok váro-
saiba be ne térjetek, hanem menjetek inkább az Izrael 
házának eltévelyedett juhaihoz. (Máté 10. 5—6.) Kiadhatta 
volna-e e tilalmat, ha maga is a pogányoknál keresett és 
talált volna oktatást. 

A kannanita asszonynak azt válaszolja, hogy Izrael 
elveszett juhaihoz küldetett. (Máté 15, 24.) Meglehetne e 
feleletet magyarázni, ha ismereteinek nagy részét a pogá-
nyoknak köszönheti vala Jézus. 

Világos szavakkal mutat rá, hogy az idvesség Izrael-
ből jut a pogányokhoz, s nem megfordítva. Jónás prédi-
kált Ninive lakóinak, s az SL ki több Jónásnál, vájjon a 
pogányoktól tanult-e? Sába királynője a föld határáról 
jött hallani Salamon bölcseségét. Az, a ki több Salamon-
nál, talán a pogányoktól szerzette bölcseségét? (Máté 12, 
41—42.) Az igaz, hogy utoljára »minden népekhez* 
elküldi tanítványait. (Máté 28, 20.) De miért? Nem azért, 
hogy azoktól tanuljanak, hanem hogy tanítsák őket. Pa-
rancsolhatta volna-e ezt Jézus, ha tudását pogány for-
rásból merítette volna? Nem. Jézus zsidó talajon áll és 
növekedik fel, s Palásztina határát nem lépte át, hogy 
másutt szerezzen szellemi kiképeztetést. 

Lehet — felelik sokan — de vájjon szükséges volt-e 
neki a Ganges partjairól hozni az indiai bölcseséget? Oly 
közel volt a kincs, hogy nem kelle Jézusnak messze baran-
golni érte. Egyptom therepentái — kikről Jiló regél — s 
a kik a palásztinai essáneusokkal voltak atyafiságban, nem 
egyebek mint buddhista barátok, ezek képezték ama csa-
tornát, melyen is mindenféle buddhistikus eszmék folytak 
át a zsidóságba és keresztyénségbe. E nézetnek sok pár-
tolója akadt. De Luciusnak a Jiló-féle könyvecske felett 
mondott határozott kritikája óta tudjuk, hogy a theropen-
ták igazában sohase voltak s jóval későbbi idő költött 
termékei csupán. 

Seidel is megkísérté bizonyítani, hogy a ker. iro-
dalom s különösen az evangeliomi elbeszélések buddhista 
forrásokból merítettek. De véleménye csupán buddhista 
forrásmunkákon alapul s indologusok éstheologusok egyaránt 
elvetik. 

De hát valahogy és valahol mégis csak elő kellett 
Jézusnak készülnie nagy feladatára. Ha valaki tornyot 
akar építeni közületek — mondja többek között hallgatói-
nak — először nemde leülvén, felszámítja a költséget, ha 
van-e annyi, hogy elvégezhesse; nehogy az alapot letevén, 
de nem birván bevégezni, a ki látja, mind csúfolni kezdje, 
mondván: Ez az ember elkezdett építkezni, de nem bírja 
bevégezni. (Luk. 14. 28—30.) Követelhetett volna-e olyat 
mástól, mit maga elmulasztott? Nem. Jézus így tenni 

nem szokott. A cselekedetek könyve bizonyítja, hogy ő 
nemcsak tanítani, de cselekedni is szokott. (I. 1.) 

Vagy azt higyjük, hogy Jézusnak nem is kellett elő-
készülnie ? Mert eme nézetnek is vannak képviselői. Mind-
járt a keresztyénség első éveiben ezt tanította Cerinth az 
első, ismeretes keresztyén gnostikus kortársának, aphesusi 
Jánosnak, hogy a keresztelésnél egy magasabb lény, egy 
aeon (angyal) egyesült Jézussal és úgy lett Krisztussá az, 
kiről az evangeliomi elbeszélések szólnak. E szerint Jézus 
egyszerre, s minden személyes előkészület nélkül, Istennek 
közvetlen közbenyúlásával láttatott el minden szükséges 
erővel és bölcseséggel. De nem mondja-e kifejezetten az 
evangelium: * Jézus pedig növekedék bölcseségben, testé-
nek állapotában, Isten és emberek előtt való kedvesség-
ben ?« Nem bizonyítja-e ez, hogy Jézus négy irányban 
növekedett, fizikailag: testének állapotában; szellemileg: 
bölcseségben, kedvességben az emberek, és kegyelemben 
az Isten előtt? 

Mindenesetre a külszín szerint így történt — mond-
ják majd némelyek — de Jézus emberi élete csak káprá-
zat (Blendwerk) volt. A Logos — erősíti alexandriai 
Kelemen (f 200. körül) — az Ige (Ján. 1. 1.) egy ember 
álarcát ölté fel, s e felvett testtel játszá el az emberisé-
get boldogító drámát. Nevetséges volna azt hinni — beszéli 
tovább — hogy a Megváltónak szüksége lett volna az 
evésre, teste fentartása végett. Nem teste végett evett, 
mely egy bizonyos szellemi erő által tartatik össze, de 
azért, nehogy a vele levők fejében valamely különös 
gondolatok támadjanak felőle. E szerint Jézus valami 
varázslatos jelenség volna, külső alakja pedig csak másik. 
S így ezután mindenféle szellemi fejlődés lehetetlen nála. 
De még sem, Jézus »növekedék*, tehát minden tekintetben 
valóságos ember volt, a szó szoros értelmében. Tulajdon-
ságai, melyek őt »az emberek fiai között a legfelségesebbé* 
tevék, fokozatosan érték el teljességöket, mint a tölgy a 
maga erősségét, mint a virág a maga illatát. 

De az emberi egyéniségnek a maga teljes kifejlődé-
séhez nevelés és oktatás szükséges. Hol kapta ezeket 
Jézus? Hogy lett az, a mi volt? Újra annál a kérdésnél 
vagyunk tehát, mely már kortársait foglalkoztatta, »kik 
csodálkozva hallgatták a kedves szavakat, melyek szájából 
jövének* (Luk. 4, 23.). Honnan ennél ezek? (Máté 13,56.) 
Micsoda új tudomány ez? (Márk 1, 27.) Micsoda bölcse-
ség az, mely neki adatott? (Márk 6, 2.) Milyen szívesen 
eresztené az ember szabadon képzeletét e kérdésre való 
feleletnél, vázolván, hogy micsoda benyomást tett Mária 
»a boldog, az irigyelt, az asszonyok között* fiára; vagy 
a szabad természet hatását, melynek kebelében nagyra 
nőtt. Alig hiszem azonban, hogy ezen az úton közelebb 
juthatnánk a kérdés megoldásához. Gondoljunk csak a 
zsidó asszonyok akkori társadalmi és vallási helyzetére, 
s el fogjuk ismerni, hogy az a benyomás nem lehetett 
olyan nagyon mély. Ha pedig a természet nagyszerűsége 
képezné a nagy embereket, úgy Nápoly vagy Salzburg 
vidékén légió számra kellene azoknak teremnie. 

Ha e kérdésre helyes feleletet óhajtunk adni, kér-
dezzük meg a történelmet és a kijelentést. 

A történelem helyes úton vezet, a kijelentés pedig 
célhoz juttat bennünket. 

Nos, mit tanít hát a történelem ? Először is azt, 
hogy a valót, a ténylegest nem szabad szem elől tévesz-
tenünk. A történelem emlékeztet, hogy Jézus, emberekhez 
hasonló lévén (Filip 2, 7.) mint korának gyermeke, mint 
nemzete fia nőtt fel. Következéskép korának mívelődését 
is elsajátította, legalább a legfontosabbakat abból. Sf mi 
volt e népnél a legfontosabb? Kétségkívül a Szent írás 
ismerete és tudása. Semmi esetre sem szégyenlé magát 



székeket és egyéb eszközöket készíteni, nagyon tisztes 
mesterség volt ez a szent földön, ép oly nagyrabecsült, 
mint a szántás-vetés, s az akkori rabbik között ép ügy 
mint a thalmudisták között, majd minden mesterség kép-
viselve volt és mégis legkedvesebb dolga volt »azokban 
forgolódni, melyek az ő mennyei Atyjáéi«. S ebben bizo-
nyosan nem akadályozták. Hiszen a száműzetés utáni 
zsidóságnak meggyőződése az volt, hogy átkozott az, ki 
a törvényt nem ismeri. (Ján. 7, 49.) S a törvénytudást 
mindennél feljebb becsülték. 

Josephus ismételten dicsekszik vele, hogy milyen 
nagy gondot fordítanak az ifjúság nevelésére. *Jobban 
igyekszünk mindennél az ifjúság nevelésére, s a törvény 
tisztelését s az ebből folyó kegyességet az élet legfonto-
sabb tényezőjének tartjuk. Ha valaki a törvényt kérdené 
egyikünktől, az könnyebben elmondja annak minden pa-
rancsát, mint a saját nevét. Mivel első öntudatunktól 
kezdve tanuljuk s így mintegy lelkünkbe véssük, ezért 
ritka az áttérés, annak büntetését pedig elkerülni lehe-
tetlen.* A törvényre való ezen oktatás elsőben is a szülők 
kötelessége volt. De már Krisztus idejében a gyülekezetek 
is sokat tettek erre nézve, iskolákat állítván fel, hogy a 
törvény az ifjúi kedélybe mintegy belenyomassék. A tör-
vényre való oktatás volt a sabbathnapi összejöveteleknek 
a célja a synagógákban, nem pedig a szűkebb értelemben 
vett isteni tisztelet illetve — imádat. 

A synagóga feladata volt a törvényt mindenkinek, 
az élet minden szakában elibe tartani. Nem azt paran-
csolta a mi törvényadónk — írja Josephus — hogy egy-
szer vagy kétszer, vagy többször hallgassuk a törvényt; 
de ezt parancsolta, hogy hetenként összegyülekezzünk 
annak hallgatására és tökéletes megtanulására. Ezért Philó 
a synagógákat »tanító házaknak* (tanépület) nevezi, me-
lyekben »SL hazai bölcsészetet* és mindenféle erényt taní-
tanak. Jézus idejében »a szombatnapi synagógai tanítás« 
már egészen meghonosodott intézmény volt. Minden város-
nak, még a legkisebbnek is, meg volt a maga synagógája. 
Itt gyűlt össze a nép minden szombat délelőtt és délután, 
az összes ünnepnapokon és újholdkor, sőt minden második 
és ötödik hétköznapon, tehát hétfőn és csötörlökön. Itt 
tanították és közölték az isteni tudományt. Három éves 
kursuson keresztül olvasták a 154 szakaszra osztott Pen-
tatenehot, hozzácsatolva a prófétákat és a régebbi történeti 
könyveket. (Luk. 4, 17. Csel. 13, 15.) 

Ha már most elgondoljuk, hogy minden egyháztag-
nak szabad volt felolvasni, sőt magyarázni a törvényt, 
kérdéseket tenni, a tettekre felelni, könnyen elképzelhetjük, 
hogy az ilyen oktatás milyen eredményes lehetett egy 
tudvágyó lélekre nézve. 

(Folyt, köv.) Gergely Antal. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói teendőink. 
Felolvastatott a vértesaljai egyházmegyei értekezleten, június 26-án. 

III. 
Most lépjünk át arra a munka-mezőre, mely a ke-

resztyén családok kebelében a lelkész pásztori gondozá-
sára vár. Ezt a most már sok helyen kopár mezőt, valljuk 
meg, eddigelé csaknem egészen elhanyagoltuk. A mit 
külföldi lelkésztársaink a cura pastoralis egyik leghatéko-
nyabb módjának tartanak: a hívek, a családok rendszeres 
meglátogatását, az mi nálunk többé-kevésbbé ismeretlen 

dolog. Míg a róm. kath. egyház papjai a gyóntatószék révén 
oly ellenállhatatlan befolyást képesek gyakorolni az egyes 
családok legfontosabb belső viszonyaira: mi, prot. lelkipász-
torok, híjával levén a lelkekre hatás e jelentékeny eszközé-
nek, kivált ezentúl, a változott viszonyok közt, a csalá-
dokra való befolyásunkat legfőképen azzal biztosíthatnók, 
ha élnénk azzal a szép kiváltságunkkal, hogy híveinket 
mint szerető lelki atyjok, olykor-olykor otthonukban sze-
mélyesen felkeressük, meglátogassuk. Nem ismeretlenek 
előttem a nehézségek, melyek e lelkipásztori látogatások 
elé gördülnek, főleg nagyobb gyülekezetekben; de annyi 
bizonyos, hogy okkal-móddal e nehézségek is legyőzhetők, 
főleg kisebb gyülekezetekben s a hivatalukba először be-
lépő lelkészek által; s nekem ügy tetszik, hogy az újabb 
viszonyok kényszerítő hatalma alatt lassanként, akarva nem 
akarva, oda leszünk utalva mindannyian, hogy híveink 
rendszeres meglátogatása útján is ápoljuk, erősítsük azt 
a bizalmas viszonyt, mely a pásztor és nyája közt meg 
kell hogy legyen. 

Maga a hivatalos egyház ezt ugyan kötelességünkké 
nem teszi. A zsinati törvény ide vonatkozólag csak annyit 
mond, hogy »a lelkészek kiváló kötelességei közé tarto-
zik, hogy a hitsorsos betegeket magánlakásaikon, fel-
kérés eseteiben, meglátogassák*. (130. §.) Tehát csak a 
betegeket s azokat is csak felkérés eseteiben. Ez szerintem 
kevés. Legalább is a betegeket, azonkívül a balsors csa-
pásaitól sújtott híveinket minden esetben, a mikor t. i. a 
szomorú eset tudomásunkra jut, kötelességünk volna meg-
látogatni. Ez nemcsak lelkipásztori, de egyszerűen keresz-
tyén kötelesség, mert mint Jakab apostol mondja (1, 27.): 
»A tiszta és Isten előtt szeplő nélkül való itteni szolgálat 
ebben áll: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő 
nyomorúságokban.* Ezt a szép tisztet a lehetőséghez 
képest teljesítenie kell minden lelkipásztornak. A lehető-
séghez képest, mondom, mert magam érzem és tudom leg-
jobban, hogy az általam eddig elősorolt belmissziói teendők 
mindenikének összes testi és lelki erőnk megfeszítésével 
sem leszünk képesek megfelelni akképen, hogy »a mi tisz-
tünknek minden igazságát* betölthessük. 

E lelkipásztori látogatások alkalmával, vagy ha va-
laki ezeket perhorreskálja, hát egyébként lehetséges módon 
főgond volna fordítandó arra, hogy a családok a régi jó 
patriárkhális egyszerűségben és kálvinista szokásukban 
továbbra is megtartassanak, vagy ha már nagyon moder-
nizálódtak volna, a régi kegyesek példájának követésére 
buzdíttassanak, a többek közt a bibliának szorgalmas 
olvasására, a házi áhítatosságra, a gyermekek gondos 
nevelésére, egyszerű, munkás, takarékos életmódra. 

E lelkipásztori látogatások révén, de egyébként is, 
sok bajjal és nyomorral is lesz alkalma megismerkednie 
a lelkésznek, a melynek enyhítésére, sajnosan fogja érezni, 
nem lesz elég a puszta szóbeli vigasztalás. Tettel is segí-
tenie kell ott, a hol lehet; s ha egymaga nem Jsépes erre, 
többek könyörületes szivéhez kell folyamodnia. És itt nyilik 
aztán tér a legszebb belmissziói munkára: a keresztyén 
szeretet érzelmeinek felköltésére, jótékony intézetek alapí-
tására és fentartására. A gyülekezet szegényeiről, árváiról 
és ügyefogyottjairól való gondoskodást már a zsinati törvé-
nyek is kötelezővé tették minden egyházra nézve. De a 
törvény mind addig holt betű marad, míg képesek nem 
leszünk a krisztusi szeretet szent tüzét nagyobb lángra 
nem gyújtani hiveink kebelében; a mi viszont csak úgy 
érhető el, ha a diakonusi intézményen kívül s vele kap-
csolatban minden egyházban nöegyesületeket igyekezünk 
létrehozni. Vagyis más szavakkal: rendszeressé teszszük 
azt a jótékonyságot, a melyet a Krisztus szeretetétől mele-
gített szív eddig is éreztetett az ő kicsinyeivel, ám a nagy 



többség, rendesen kivonta magát e felebaráti kötelesség 
teljesítése alól. Ily nőegyesületek nemcsak a városokban, 
de a falusi gyülekezetekben is alakítandók volnának. — 
Kisértsük meg! . . . Ha a fővárosi előkelő úrnők — hogy 
csak a Thabita és Loránttfy Zs.-féle egyesületeket említ-
sem — nem restelnek koronkénti összejöveteleik alkal-
mával tulajdon kezökkel fehérneműt varrni, ruhát foltozni 
a szegényes családok felruházására s nem tartják meg-
alázónak, sőt egyik legszebb erényöknek, meglátogatni a 
segélyre szorultakat szegényes hajlékukban: hát akkor 
talán a mi jószívű falusi asszonyaink sem fognak a keresz-
tyén szeretet e nemes munkájától hosszas ideig húzó-
dozni. 

De már is sokáig veszem igénybe a mélyen tisztelt 
Értekezlet becses türelmét. Pedig egyet még lehetetlen hall-
gatással mellőznöm, azt a szintén igen fontos belmissziói, 
vagyis inkább némileg külmissziói munkát : a szórványok-
ban levő hitsorsosaink lelki gondozását. Különösen itt 
Vértesalján, hol a nagyszámú uradalmak területén ezerekre 
megy a gyülekezeti közösségtől távol élő református hit-
sorsosaink száma és azok több százra rúgó iskolás gyer-
mekei csaknem kivétel nélkül mind római kath. jellegű 
iskolában nevelődnek fel, a nélkül, hogy szüleik vallásá-
val közelebbről valaha is megismerkedhetnének: itt lehe-
tetlen ez alkalommal is fel nem említeni és szívökre nem 
kötni illető lelkésztársaimnak és egyházak őrállóinak, hogy 
kövessenek el minden lehetőt arra nézve, hogy a filiájok-
beli hitsorsosok és azok gyermekei szent vallásunknak és 
egyházunknak megtartassanak s a szabad lélekhalászat 
megnyíltával a rájok kivetett hálókban meg ne fogattas-
sanak. 

* 
* * 

íme, mélyen tisztelt Értekezlet! ezek volnának a mi 
ev. ref. egyházunknak belmissziói teendői a ránk jövő új 
időszakban. Ha e belmissziói munkához minden lelkipász-
tor lelüiismeretesen, a neki adatott erő és tehetség mértéke 
szerint, erős elhatározással hozzá kezdene s ez apostoli 
munkában lankadatlan kitartással évről-évre előhaladnánk: 
én hiszem, én Isten után remélem, hogy hőn szeretett ev. 
ref. anyaszentegyházunk belsőleg annyira megerősödnék, 
hogy a ránk jövő válságos idők megpróbáltatásait minden 
nagyobb rázkódás nélkül élhetnénk át. 

Az egyház belső megerősítése azonban jövő feladatai-
nak csak egyik — én szerintem a sürgősebb és fontosabb 
része — ámde a másik, nem kevésbbé fontos s fájdalom 
nagyon is égető feladata Sionunk őrállóinak: anyaszentegy-
házunk külső, anyagi megerősítése. De ez már kívül esvén 
mai, különben is hosszúra nyúlt értekezésem körén, erről 
ezúttal tüzetesen nem szólhatok. Egészen szó nélkül azon-
ban mégsem hagyhatom mélyen tisztelt Értekezlet! hogyha 
már az egyház szolgáitól jövőre oly sokféle belmissziói 
munkát kívánunk és várunk: viszont az egyház szolgái 
is joggal megvárhatják, hogy hív munkájók jutaimául tisz-
tességes anyagi javadalmazásban részesüljenek. Ez az 
egyik. A másik az egyházi adózás mai rendszerének a 
reformja ama keresztyén elv értelmében, hogy »egymás 
terhét hordozzátok®. E kettő mellé sorakozik a többi 
adminisztratív teendő : egyházi alaptőkék gyűjtése, takarék-
magtárak állítása, vagy a már meglévők erősítése, s a mit 
talán legelői kellett volna említenem: a mi kedves magyar 
népünk anyagi boldogulásának minden lehető módon való 
elősegítése. Mert hogy a gazdasági és sociális bajok is 
nagy mértékben befolynak egyházunk jövőjének miként 
alakulására, azt érzi közöttünk mindenki, érzik különösen 
a gyülekezetek lelki vezetői, a kik valamint eddig, úgy 
ezentúl is kiváló gondjaik közé sorozzák: híveiket az 

anyagi boldogulás terén is szóval és tettel lehetőleg tá-
mogatni. 

De mondom, mindez nem tartozik most feltett 
célomra. Szólani fognak e kérdésekről bizonyára mások 
én utánam. Az én célom ezúttal csak oda irányult, hogy 
egyházaink, de kivált kedves szolgatársaim figyelmét hat-
hatósan felhívjam arra, hogy az új időkhöz képest újabb 
feladatok várakoznak ránk s ezek között az első sorban 
a belmissziói teendők állanak. Fel azért a kitartó, lelkes, 
apostoli munkára kedves szolgatársaim! Tegye kiki kezét 
haladéktalanul az eke szarvára, felöltözvén a hitnek és 
szeretetnek mellvasába s szivünkbe fogadva azt a krisztusi 
lelket, mely nélkül pályánk annyi fontos kötelességeinek, 
apostoli hivatásunknak megfelelni képesek nem lennénk, 
de a melynek birtokában, még ha nehéz idők következ-
nek is ránk, törhetetlen lélekkel megállunk, így szólván a 
fáradságot és csüggedést nem ismerő nagy apostollal: 

semmivel nem gondolok, az én életem is nekem nem 
drága, csak elvégezhessem örömmel az én futásomat és a 
szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól.« És ha netalán 
— hogy egy nagy idealistának, báró Eötvös-nek szép 
szavaival fejezzem be felolvasásomat — »ha minden 
fáradozás, melyet embertársaink javára fordítánk, haszon-
talan volna s legnemesebb törekvéseinknek nem lenne 
semmi eredménye; ha magasabb vágyaink nem teljesül-
hetnek s a szép és jó soha nem győzhet a világon: még 
akkor is e nyomorult létnek legszebb része azoknak jutott, 
kik csalódásaikat sírukig megtarták, s ha nem győztek is, 
legalább végső lehelletig nemes célokért küzdöttek.« 

Lévay Lajos. 

B E L F Ö L D . 

Tizenkét éves vallássérelmi ügy. 
Az eredeti okmányok alapján kívánom megösmer-

tetni a nagy közönséggel azon felettébb érdekes és tanú-
ságos, de mindeddig sikertelen küzdelmet, melyet a kassai 
csász. és kir. katona alreáliskola ev. ref. növendékeinek 
vallásos oktatása ügyében a tiszáninneni ev. ref. egyház-
kerület és az egyetemes konvent, már több mint egy év-
tized óta a csász. és kir. közös hadügyminisztériummal 
folytat. 

I. 
Béki Sámuel kassai lelkész jelentése Kun Bertalan 

püspökhöz. 1884. október 22. 

12011884. Az 1868. évi LIII. törvénycikk 21. §-a 
így szól: »A hadseregnél és állami közintézetekben (pél-
dául katonanöveldékben, vakok intézetében, lelencházak-
ban stb.) úgyszintén a polgári s katonai kórházakban, 
minden vallásfelekezet tagjai saját egyházuk lelkészei által 
részesítendők a vallásos tanításban s minden lelkészi szol-
gálatban«, mégis a Kassán már három év óta fennálló 
katonai alreáliskolában ezen törvény az ev. ref. felekezetre 
nézve nincsen életbe léptetve; míg a római katholikus, 
ágostai hitvallású evangelikus és zsidó felekezethez tartozó 
tanulók részére évek óta van vallástanító alkalmazva, 
addig felekezetünk gyermekei — mellőzve az egyedül ille-
tékes ev. ref. papot — minden tudósítás nélkül átadattak 
vallásos oktatás végett az ágostai hitvallású lelkésznek. 

Tisztelettel esedezem Nagyságod előtt, méltóztassék 
hatáskörénél fogva ezen felekezetünk elleni sérelem tár-
gyában a szükséges lépéseket megtenni s a fentidézett 



törvény értelmében kieszközölni, hogy az ev. ref. vallású 
növendékek vallásos oktatása felekezetünkben lelkészre 
bizassék. 

II. 
Kun Bertalan püspök levele Béki Sámuel lelkészhez. 

1884. december 1. 

1453j1884. A nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr f. évi november 13-án 40.850. sz. alatt 
kelt leiratában arról értesít, hogy a kassai alreáltanoda 
ref. hitvallású növendékeinek hitoktatása körül tudomására 
hozott szabálytalanság megszüntetésére a csász. és kir. 
közös hadügyminiszter urat megkereste. 

III. 
A kassai csász. és kir. katonai alreáliskola parancsno-
kának levele a kassai ev. reform, lelkészi hivatalhoz. 

1885. január 2. 

Ad No 228 Adjtr. Ex 1884. Auf eine Anfrage des 
k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums hin stelle ich dasErsuchen, 
anher gefálligst bekannt geben zu wollen, ob sich in Kaschau 
ein reformirt evangelischer (helvetischer Confession) Geist-
licher beíindet, welcher die Eignung besitzt, in deutscher 
Spracbe den Zöglingen der fe.-k. Militár-Unter-Realschule 
eventuell den Religions-Unterricht zu ertheilen. 

IV. 
Béki Sámuel lelkész válasza a es. k. katonai alreál-

iskola parancsnokságához. 1885. január 10. 

4jl885. A folyó hó 2-ik napjáról hozzám intézett 
megkeresésben foglalt azon kérdésre: vájjon a kassai hel-
vét hitvallást követő evangeliomi reformált egyházközség 
rendelkezik-e oly lelkészszel, ki a vallástanítást német 
nyelven előadni képes, azon feleletet adhatom, hogy itt 
helyben az ev. reformált egyháznak olyan lelkésze nincs; 
mert itt Kassán, valamint Magyarország más helyein is 
az ev. reformált egyház tagjai általában a magyar nem-
zetiséghez tartoznak, annak nyelvét beszélik s ezen fele-
kezetnek úgy a templomokban, mint az iskolákban tanítási 
nyelve egyedül a magyar. 

E rövid válaszszal megfeleltem a hozzám intézett 
kérdésre. Engedje meg azonban a nagytekintetü parancs-
nokság, hogy az ügy érdemére vonatkozólag is egész tisz-
telettel megtehessem szerény észrevételeimet. 

Három év folyt le a csász. és kir. katonai alreál-
iskola életéből akkor, a mikor én az intézetben levő 
növendékek szülei által lettem figyelmeztetve azon, nem 
pusztán szabálytalanságra, hanem az ev. ref. felekezet 
elleni sérelemre, hogy az 1868. évi Lili. t.-cz. 21. §-ának 
minden kétséget kizáró intézkedése mellett is, ezen alreál-
iskolában a helvét hitvallást követő ev. református vallású 
növendékek, az illetékes egyház elöljáróságának meghall-
gatása, sőt értesítése nélkül átadattak a helybeli ágostai 
hitvallású lelkésznek vallásos tanítás végett és az isteni 
tisztelet gyakorlásában is folytonosan ugyanazon lelkész, 
— tehát nem saját felekezetük — templomának látoga-
tására voltak kényszerítve. Ezen sérelmi ügyben tettem én 
felterjesztést a mult év október havában egyházam ille-
tékes püspökének, melynek következménye a nagyméltó-
ságú csász. és kir. hadügyminisztériumnak közelebbi intéz-
kedése. 

Felterjesztésem által távolról sem akartam azt mun-
kálni, hogy a helybeli csász. és kir. katonai alreáliskolá-
ban én bízatnám meg a felekezetemhez tartozó növen-
dékek vallásos tanításával, a melyhez jogot nem tartok, 
hanem az érvényben levő s fentebb idézett törvény intéz-

kedésének akartam s akarok ma is érvényt szerezni 
annyiban, hogy az intézetben levő helvét hitvallást követő 
ev. ref. növendékek »saját vallásfelekezetük lelkésze által 
részesíttessenek a vallásos tanításban és minden lelkészi 
szolgálatban«. Ezt tenni, a gondozásom alatt levő egyház-
község területén, lelkészi hivatalos állásom parancsolja. 

Végül tisztelettel megjegyzem, hogy a mennyiben 
alig tehető fel, mikép a nagvm. csász. és kir. hadügy-
minisztérium ezen katonai alreáliskolához önállóan fogna 
alkalmazni egy helvét hitvallást követő ev. református 
német nyelvű lelkészt, annak idején, kölcsönös megegye-
zés alapján, hivatalomból folyólag a növendékek magyar 
nyelven leendő vallásos tanításától nem fogok vonakodni 

V. 
Kun Bertalan püspök levele Béki Sámuelhez. 1885. 

március 11. 

353/1885. Folyó évi február hó 8-ról tett felterjesz-
tésemre, a kassai katonai alreáliskolában tanuló helv. hit-
vallású növendékek vallástani oktatására nézve, a közokta-
tási minisztérium febr. hó 26-áról 7204. sz. a. a közös 
hadügyminisztériumnak írásbeli nyilatkozatát közlötte, mely-
nek tartalma az, hogy nevezett tanulók vallástani okta-
tásával Gonda Lajos Budapesten állomásozott helv. hitv. 
tábori lelkész bízatott meg, ki velők a leirat szerint a 
húsvéti isteni tiszteletet meg fogja tartani. Hogy Gonda 
Lajos úr Kassán fog-e állomásozni, arról nincs említés téve. 

Kassa. Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
Misszió az amerikai magyar reformátusok 

között. 
Egyetemes konventünk tavaszi gyűlésének jegyző-

könyvéből látom, hogy a folyó évre missziói célokra 
22.030 frt folyósíttatott, mely összeg teljesen belföldi 
missziói pontok támogatására fordíttatik azon egy ezer 
forinton kívül, mely a romániai missziónak jut. Azt mon-
dom, hogy jut, mert ha telnék, sok pótolni való szükség 
volna Horvát-Szlavónországban, Moldvában, meg itthon is 
s legutoljára megemlékezhetnénk még az Amerikába sza-
kadt, mintegy 50 ezer hitsorsosunkról is. Az előbbiekről 
legalább olykor-olykor van szó, hogy segíteni kellene őket, 
a legutóbbiakról beszélni sem divat. S mivel az Egyesült-
Államok református egyházának legutóbbi missziói jelentése 
kezeim közé került, abból egyet-mást főként magyar test-
véreinkre vonatkozólag bemutatok. 

Amerika s kiváltképen az Egyesült-Államok gyül-
helye lévén a föld minden országaiból oda özönlő ember-
áradatnak, a népesség — bár vallja az egyetemes test-
vériséget, azonban az emberi természetből kifolyólag — 
nemzetiség és felekezet szerint ott is csoportosul. Az 
amerikai magyar lapok érdekes képét tüntetik fel annak, 
hogy ottani magyar testvéreink mily sok egyesület útján 
ápolják az összetartozandóság érzületét. Ezen természetes 
összetartás mellett sokkal feltűnőbb az az egységre törek-
vés, melyet a közös hitelnek a különböző nemzetiségű 
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amerikai polgárok keblében ébren és folytonos működés-
ben tartanak. Ennek a következményeként tekinthető az, 
hogy az angol és német református egyházak egy maga-
sabb egységben olvadnak össze s kezet fogva, az Egyesült-
Államok területén szétszórva levő református népességet 
nemzetiségi tekintet nélkül igyekeznek reformátusnak meg-
tartani s e célra missziói úton óriási áldozatokkal hatni. 
A missziói jelentésből látom, hogy a református egyháznak 
az Egyesült-Államokban 126 missziói állomása van, s 
hogy a lelkészek egy hatoda misszionárius, a gyülekeze-
teknek pedig egy nyolcada missziói mező. A magyar 
misszióra vonatkozólag álljon itt a jelentésből a következő 
részlet: 

»A missziói munkának talán egyik ága sem tett oly 
sikeres előhaladást, mint a magyar. A mi e tekintetben 
történt, az csak buzdító lehet az egyházra, hogy ezen, a 
mi pártjainkra jött református népért még nagyobb áldo-
zatokat is hozzon. 

»Egy éve mult, hogy tiszteletes Ferenci úr Pittsburgöt 
gondjai alá vette. Míg Ő oda nem ment, addig az ottani 
magyarok közt soha sem mutatkozott valami sok ügyviteli 
tapintat. Ő azonban az ügyeket jobb alapra helyezte és a 
kilátás határozottan örvendetesebb, mint az előtt bármikor 
is volt. A végrehajtó bizottság legutóbbi évnegyedes gyű-
lésen Ferenci lelkész az ő gondnokával megjelent a bizott-
ság előtt s egyházuk adósságából lefizettek 150 dollárt, 
igérve, hogy ha csak lehetséges, hasonló összeget évnegye-
denként mindaddig fizetni akarnak, míg nem összes tar-
tozásuk törlesztve lesz. Az ily nemű eljárás a nép szel-
lemére és megtartására nézve jellemző. 

»Tiszteletes Kovács úr egy éve mult, hogy Kanadába 
Assinaboiaba ment, hogy magyar testvérei közt missziói 
munkát teljesítsen. Mult évi jelentése szerint, a mint ő 
véli, ezen új hazában szükséges munkát végezett. A tagok 
némileg szét vannak szórva és két egymás mellett fekvő 
helyen laknak. A munkát kissé nehéznek találja. A mult 
nyáron az aszálytól szenvedtek sokat, a mult télen pedig 
a szigorú hideg tette próbára leikeiket. Mégis, úgy látszik, 
hogy sikert remél. Most hetven család van vele s mások 
igéretét is bírja, hogy ezen gyarmatra szándékoznak lete-
lepedni. Legyünk jó reménységgel, hogy terve sikerülni fog. 

»A missziói bizottság meghívása folytán a legutóbbi 
október hónapban jött át hazánkba tiszteletes Harsányi úr 
és vette át Clevelandban a missziói munkát, miután tisz-
teletes Jurányi úr ezen állomásról, mint lelkész vissza-
vonult. Tiszteletes Harsányi úr, mint licentiatus jött hozzánk, 
felavattatván, az Erié egyházmegye tagiául vétetett fel. 
Tüstént hévvel látott a munkához s folytatja azóta is. 
Tudósításai örvendetesek s úgy látszik, hogy a számára 
kijelölt munkakörben gyönyörködik. Megérkezésekor az 
angol nyelvet egyáltalában nem tudta, de abban is roha-
mosan halad. A közelebb mult novemberben a clevelandi 
új magyar templom fel lett avatva, mely épület kényelmes, 
szép és mintegy 3300 dollárba került. A clevelandi gyüle-
kezet jól áll, s ha az építésre felvett egyezer dollár adós-
ságát kifizeti, nem messze van az idő, hogy saját erejé-

ből fenn fog állani. Clevelanddal kapcsolatban vannak a 
fairporti, toledoi és asthabulai gyülekezetek, melyeket Har-
sányi atyafi gondoz. 

»Magyar lelkészeink több éven át meglátogatván 
Keleten egyes pontokat, a bizottságnál számos olyan helyet 
jelentettek be, hol sok tenni való volna a magyarok közt. 
De úgy az emberek, mint az eszközök hiányoztak. Az 
utóbbi hat hónapban egy új állomás lett szervezve South-
Norwalk és Bridgeport részére, hova Dokus Gábor, egy 
újabban felavatott lelkész lett meghíva és kiküldve 200 
dollár támogatás mellett. Azt mondják, hogy ezen a téren 
a kilátások igen jók«. 

A magyar misszió támogatására a bizottság 3030 
dollárt kér a folyó évre; az összes misszió évi kiadása 
pedig 44 ezer dollárra van előirányozva. 

Hát a magyar két protestáns egyház mikor fog ame-
rikai hit- és vérrokonainkról megemlékezni s azok lelki 
gondozásához filléreivel hozzájárulni? 

B.-N.-Bijom. Révész Mihály, 

I R O D A L O M . 
** Bogáti Fazekas Miklós élete és költői műkö-

dése cím alatt dr. Dézsi Lajos tollából becses irodalomtör-
téneti tanulmány jelent meg Budapesten az Athenaeumnál. 
Ügy látszik, hogy a szép kiállítású, 50 lapos füzet tudori 
értekezése a derék fiatal szerzőnek. Maga Bogáti jeles 
iskolamester és költő volt a XVI-ik században. Klasszikus 
műveltségű férfiú, ki nemcsak jártas a. görög és latin 
irodalomban, hanem maga is versel latinul és pedig elég 
könnyedén. De mind e mellett müveit mind magyarul 
írja, latinul legfeljebb csak az ajánlást. Művei három cso-
portra oszthatók, ú. m. történeti énekek a hazafias szellem 
ébrentartására, szép históriák főleg a nőnem »erkölcsének 
javítása*, vallásos költemények hitfelei »lelki szükségeinek 
kielégítése* végett. Bogáti működése az 1575—1598-ik 
évek közé esik, a mikor Deésen, Tordán, Tötörön, Szent-
Demeteren, Gerenden, majd Pécsen és Tordán, utóbb 
Kolozsvárit tanítóskodik és paposkodik, folytonosan mű-
velve az irodalmat. Unitárius forrás szerint az eleinte 
kálvinista Bogáti unitárius hitre tért, Kolozsvártt papja is 
volt az unitáriusoknak, sőt a szombatosokhoz is vonzódott. 
A »históriai énekek* terén két műve maradt fenn: Mátyás 
király és Castriot György. A »szép históriák* sorába 
»Az tökéletes asszonyállatokról*, »A3pasia asszony*, 
»Demeter«, »Három jeles főhadnagyok*, »Ez világi nagy 
sok zürzavarról« című müvei tartoznak. A vallási lyra 
körébe három kéziratban maradt müve sorozható, ú. m. 
az »Énekek éneke«, »Jób« és a »Zsoltárok*, melyek mind 
bibliaifordítások, illetve költői átdolgozások. Verselés te-
kintetében B. Fazekas, Balassit kivéve, bármely kartársá-
val kiállja a versenyt, s olyan silány rímek, a minőket 
Tinódinál vagy Ilosvainál megszoktunk, nála csak elvétve 
fordulnak elő, úgy hogy Dézsi szerint B. Fazekas egyik 



legkiválóbb alakja a XVI. századbeli költészetünknek. A 
derék tanulmányért dicséret és elismerés illeti a fiatal 
szerzőt. 

** »A magyar nemzet története* című nagy mun-
kából (az Athenaeum millenniumi kiadása) mostkerült könyv-
piacra a 31. és a 32. füzet, melylyel a harmadik kötet meg-
kezdődik. A kiadó r. társulat ugyanis úgy intézkedett, hogy 
ezután váltakozva, a második és a harmadik kötet foly-
tatólagos füzeteit fogják megkapni a nagy munka előfizetői. 
A most megindult harmadik kötet Pór Antal tollából »Az 
Anjouk korát« tárgyazza. Egyik pompás műmelléklete Bro-
zik V.-nek híres festménye után »V. László követeit leány-
nézőben VII. Károly francia király udvaránál« tünteti fel, 
a másik műmelléklet pedig »Nagy Lajos diadalát a törökök 
felett és a máriacelli templom alapítását* ábrázolja. A 31. 
füzet színes műmelléklete Than Mór országos hirű fest-
ményének sikerült másolata, melynek címe »Kun László és 
Habsburgi Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren*. 
A füzetben pedig a II. Géza alatti orosz és görög háborúk, 
majd Hl. Béla uralkodásának, családi öszeköttetésének, az 
ország és a király pénzügyi viszonyainak leírását találjuk 
számos szövegképpel illusztrálva, melyek közül legszeb-
bek a párisi nemzeti könyvtár miniatureje után a »Görög 
császár és családja« és a Szent Hedvig-legendából »Bertold 
meráni herceg és családja*. Egyes füzet ára 30 kr. Elő-
fizetési ár negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 
füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton új 
füzetet kapnak. 

** Az új vallásügyi törvények és rendeletek. 
A kik a gyermekek vallásáról, állami anyakönyvekről, 
a házassági jogról s az ezek életbeléptetésére vonatkozó 
miniszteri rendeletekről bővebben tudni akarnak, azoknak 
figyelmébe ajánljuk Ráth Mórnak az új vallásügyi törvé-
nyeket magában foglaló kiadványait, melyek a napokban 
jelentek meg. Két füzet. Egyik a gyermekek vallásáról és 
az állami anyakönyvekről szóló törvényt közli, ellátva 
dr. Imiing Konrád kúriai biró jegyzeteivel, utalásaival, ma-
gyarázataival, s megbővítve a minisztériumok végrehajtási 
rendeleteivel. Ennek ára 70 kr. A másik, szintén dr. Imi-ing 
Konrád magyarázatában a házassági jogról szóló törvény 
szövegét és a miniszteri végrehajtási rendeleteket tartal-
mazza. Ára 1 frt 20 kr. A szép kiállítású törvény és rendelet-
szövegre felhívjuk a gyakorló lelkészek figyelmét. Az új 
törvények szerint házasságot ugyan nem mi kötjük és az 
állami anyakönyvet nem mi vezetjük, de híveinket, nekünk 
kell tájékoztatnunk az új rendelkezések felől, mire nézve 
a föntebbi füzetek gazdag és tiszta forrásul szolgálnak. 
Megrendelhetők Ráth Mórnál Budapesten. 

** A vallásháború Magyarországon. A hitetlen 
állam küzdelme a keresztyénség ellen. Felhívás az anya-
szentegyház védelmére. E hangzatos cím alatt egy 70 lapra 
terjedő, mérges röpirat küldetett be szerkesztőségünkhöz. 
A röpirat minden ízében klerikális, még pedig a legvadabb 
fajtából való. Irányát jelzik már a fejezetek címei is. »A 
keresztyének üldözése*. »A készülő vihar*. »Harc a csa-
ládért*. >Reviziót követelünk«. »A júliusi patensek«. 
Függelékül: »A nyitrai választás*. Még inkább az alább 
közlendő mutatványok. A névtelen szerző nemcsak éles 
hangon bírálja az elmúlt öt év egyházpolitikai eseményeit 
és törvényes intézkedéseit, hanem keserű elszántsággal 
fenyegetődzik és fanatizál. Vak gyűlölettel szól Tisza 
Kálmánról, kit »az antikrisztianizmus« atyjának nevez, 

és Csákyról, Szilágyiról, Wekerléről, a kik az átkos libe-
ralizmus pokoli művét tovább folytatták. A jövőre nézve 
revíziót követel, következő modorban: »Fel fegyverre 
keresztyének! Harcba szállunk ellenségeinkkel, hitünkért 
és hazánkért. Küzdeni fogunk, az igazak és jók nemes 
harcát vívjuk, hogy megtartsuk e hazát a magyaroknak a 
földön s leikeinknek az üdvösséget a mennyben. Inkább 
fogadunk szót Istennek, mint embereknek. Nem fogunk 
megnyugodni az egyházi házasság kötelező erejét meg-
tagadó kötelező polgári házasságban. Nem fogunk meg-
nyugodni, nem fogunk pihenni, nem lehet békét kötnünk, 
non possumus . . . Érti a liberális kormány, hogy ez 
micsoda? Ez annyit tesz, hogy minden alkotmányos esz-
közt fel fogunk használni a decemberi törvények keresz-
tyéntelen intézkedéseinek kijavítására. És minden törvényes 
módon törekedni fogunk a vallástalan politika megbukta-
tására. Összes erőnket szenteljük a keresztyénség restau-
rációjára Magyarországon*. »A kinek megadatott a szó, 
az beszéljen, a ki írni tud, írjon, a ki törvényhez ért, 
védekezzék, a kinek pedig ereje és hatalma van, támadjon. 
Harcolunk, mint hajdan, a pogányság ellen. Tatároktól és 
törököktől megmenekültünk; a modern pogányok zsarnok-
ságától is ments meg Uram bennünket!* Ekként végzi: 
»Október elsejétől kezdve a liberalizmus napjai megszám-
lál vák. Az ámítás véget ér, a nemzet látni fog és okulni 
a saját kárán. Nagy felháborodások lesznek és nem keve-
sen fognak szenvedni mártiromságot. A kik pedig az 
igazságért szenvednek, azoknak leszen legnagyobb dicső-
ségük. — Végrehajtják, a mit terveztek. Ez által szereznek 
magukra ítéletet. Nem leszünk pogányok! Magyarok és hű 
hazafiak maradunk. Nem mondunk te sem a hazáról, sem 
pedig hitünkről. Szivünk ég és lelkünk bátor, a harcot 
férfiasan megálljuk. Vezérek, vezessétek a népet előre /« 
»Sorakozzunk, védekezzünk, támadjunk!* »Az erőtlen csüg-
ged, az erős megállja.« > Erősek vagyunk. EtŐre a kereszt-
tel, előre!* — A föntebbi idézetekből megismerhető röp-
irat Budapesten a Hunyadi Mátyás intézetben 20 krért 
kapható. 

** Az 1848—49-iki magyar szabadságharc című 
nagy illusztrált munkából most jelent meg a 40-ik füzet, 
a melyben Gracza György : Bécs október 27-iki ostromát 
és a schwechati csatát mondja el igen érdekesen, egészen 
új adatok feldolgozásával. A füzet képei a következők: 
Dessewffy Arisztid honvédtábornok. A szabadságharc neve-
zetesebb szereplői. Bécs az 1848. okt. 27-ik ostrom alatt. 
Bem szobra Marosvásárhelyen. A debreceni csata tér-
képe. Részlet a schwechati ütközetből. A fogarasi csata. 
Epizód a hatvani csatából. Bátori Schultz Bódog honvéd-
ezredes. 

E G Y H Á Z . 

Püspökök értekezlete Miskolcon. Protestáns 
egyházaink püspökei fontos tanácskozásra készülnek augusz-
tus 6-án Miskolcon. A tanácskozáson főként az új egy-
házi törvények életbeléptetésénél szükséges egyházi, külö-
nösen lelkipásztori utasítások főbb elveit fogják megbeszélni, 
hogy a prot. egyházakban lehetőleg egyöntetű eljárás és 
gyakorlat fejlődjék ki az új viszonyok között. A tanács-
kozásnak tehát nem lesz sem egyházpolitikai jellege, mint 
azt némely politikai lapok feltüntették, sem nem az a 
célja, mint némelyek híresztelik, hogy püspökeink a prot. 
egyház alkotmányos tényezőinek kijátszásával önkényesen 
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rendszabályokat bocsássanak ki. A püspöki konferenciának 
egyszerűen az.az intenciója, hogy a konventek által az uta-
sítások elkészítésére kiküldött bizottság munkáját az elvi 
természetű és kényesebb ügyek előleges megbeszélése által 
megkönnyítse, illetve elősegítse. Erre pedig sürgősen szük-
sége van mind az evangeliumi anyaszentegyháznak, mind 
a gyakorló lelkészeknek. 

Református templom Kis-Pesten. Kis-Pest refor-
mátus lakóinak évek óta hő kívánságuk, hogy saját bár-
mily szerény templomukban dicsérjék az Urat. E vágyuk 
teljesítésére eddig templom-telket szereztek, négyezer frt 
tőkét gyűjtöttek, van vagy nyolcezer drb téglájuk s a belső 
berendezés nagy részét megajánlotta a gyülekezet néhány 
buzgó tagja. A buzgó egyháztagok az építés további elő-
készítése végett július 28-án a kispesti népiskolában Papp 
Károly budapesti lelkész elnöklete alatt közgyűlést tartot-
tak, melyet isteni tisztelet előzött meg. 

Az eddigi anyakönyvek lezárása. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, mint a napilapok jelentik, ren-
deletet küldött valamennyi egyházi főhatóságnak, a mely-
ben felszólítja őket, hogy az általuk, illetőleg közegeik által 
vezetett anyakönyveket — arra való tekintettel, hogy októ-
ber elsején az állami anyakönyvekről szóló törvény életbe 
lép — szeptember 30-án zárják le és az 1895-ben történt 
anyakönyvelésekről való másolatokat nem mint eddig szo-
kásban volt újévkor, hanem már októberben szolgáltassák 
be az illető törvényhatóságoknak. A miniszter egyben kör-
rendeletet küldött az ország valamennyi törvényhatóságának, 
a melyben értesíti őket az említett rendelet kibocsátásáról. 
— Az egyházi anyakönyvek eddigi állami érvényessége 
szeptember 30-án megszűnik s október 1-től kezdve csak 
az állami anyakönyvek lesznek közhitelű okmányok. 

A magyar egyházpolitika és a Vatikán. A magyar 
egyházpolitika nagyon foglalkoztatja mostanság a Vatikánt, 
mely a Magyarországból nyert ellentétes információkon, 
úgy látszik, nem tud eligazodni. Eleinte a pápa, a Vaszary 
prímástól nyert információk alapján, azt akarta ajánlani 
a magyar püspököknek, hogy ismerjék el bevégzett tény-
ként az új vallásügyi törvényeket; de Rampolla, a ki 
Steiner F. székesfehérvári püspök intranzigens nézeteire 
hallgat, azt óhajtja, hogy a hazai klérus minden erejéből 
küzdjön a törvények végrehajtása ellen. Ennek folytán 
valószínű, hogy a Vatikán részéről várt döntő nyilatkozat 
egyelőre elmarad. A magyar főpapok közül Samassa és 
Schlauch a primás nézetét osztják, míg Steiner, Hornig 
stb. a mellett vannak, hogy a papság a házassági törvé-
nyek végrehajtása körül minél több nehézséget okozzon 
az állami hatóságoknak. 

A somogyi evang. egyházmegye Németh Pál 
esperes és Andorica Gyula felügyelő elnöklete alatt népes 
közgyűlést tartott Porog-Szent-Királyon. A közgyűlést, 
melyet gyámintézeti közgyűlés előzött meg, Andorka Gyula 
nyitotta meg, kiterjeszkedve beszédében az egyházpolitikai 
reformokra is. Érdemül tudja be az ev. egyháznak, hogy 
papjai a szószéket, hatóságai a zöld asztalt kortescélokra 
nem használták fel, a törvények ellen nem izgattak. A 
közgyűlésnek egyik legörvendetesebb tárgya az egyház-
megye népiskoláiról szóló ama jelentés volt, hogy az espe-
resség 1703 tanköteles gyermeke közül csak kettő nem 
járt iskolába. Az ismétlő iskoláztatásért a tanítók külön 

díjazása határozatba ment s a tanterv átdolgozására bizott-
ság küldetett ki. A kerületi rendszer megállapításáról szóló 
kerületi bizottság javaslatán a szükséges módosítások meg-
tétettek. Végül megválasztották a nagykanizsai kerületi 
gyűlésre az egyházmegye képviselőit. 

Felső-Baranya az országos lelkészi gyáminté-
zetró'l július 22-én nyilatkozott egy e célra kiküldött bizott-
sága útján, mely Dányi Gábor esperes elnöklete alatt Fejes 
Sándor, Báthori István, Baditz György, Bosznay Sándor, 
Morvay Ferencz lelkészekből és Benkő Gyula, Fazekas 
Sándor vil. tanácsbirákból állott. A bizottság beható eszme-
csere után az újabb konventi tervezetet általában elfogad-
hatónak véleményezi, de a következő módosítással. 1. A 
theol. tanárok is legyenek kötelezett tagjai a gyámintézet-
nek. 2. Az állásáról elmozdított lelkész, ha már segélyt 
nem kap, kapja vissza legalább a befizetett járulékait. 
(5. §.) 3. Az özvegyi segély a férj öt beszámítható szol-
gálati év előtt is folyósítandó, de mintegy ellenértékül 
mondassák ki, hogy a segélyezés csak öt évi díj teljes 
befizetése után kezdődjék, mi ha a segély megnyíltáig meg 
nem történt, a befizetési díj a segélyösszegből levonandó 
(6. §.). 4. Az árvák nemre való tekintet nélkül 20 éves 
korukig segélyeztessenek. (l(i. §.) 5. A vagyon kezelése 
decentralizáltassék, mint azt már Tisza L. gróf sürgette, 
oly módon, hogy a pénzek egy része az egyházmegyéken 
kezeltessék, a központban maradó része pedig a legjobb 
birű pénzintézetre bizassék (27. §.) 6. Az új lelkészekre 
nézve az egyházmegyei gyámintézetekbe való be- vagy be 
nem lépést az egyházmegyék szabják meg. (30. §.) 7. Mint-
hogy mind a belépési illeték, mind az évi járulék a lel-
készi fizetésre van alapítva mulhatlanul szükséges, hogy 
a konvent a lelkészi fizetéseket országszerte egységes elvek 
szerint újból és nagyon pontosan összeírássá. 

Az unitáriusok bölöni zsinatján ezek lesznek a 
főbb tárgyak : Részletes beszámolás a Berde-féíe hagyaték-
ról és a tanulók segélyezésére tett Kovács Dénes-féle 
60 ezer forint alapítvány felhasználásáról. Az egyházi fő-
tanács, valamint a képviselőtanács újjászervezésére vonat-
kozó javaslat, mely fölött nagy vita van készülőben. A 
lelkészek és tanítók fizetésének rendezése, a mire Kele-
men A. esperes tett indítványt. A lelkészi nyugdíjintézet 
alapszabályainak módosítása. A kolozsvári papnevelő-intézet 
fejlesztésére teendő intézkedések. Végül oly intézkedések, 
a melyek lehetővé teszik, hogy az új vallásügyi törvények 
az egyházi életre bénítólag ne hassanak. — Nagyon fontos 
és nagyrészt időszerű tárgyak. 

A skót szabad egyház mult évi jelentéséből, melyet 
a f. évi egyetemes gyűlés elé terjesztettek, tanulságos 
adatok olvashatók Az egyház »moderátor«-a vagy egye-
temes kormányzó lelkésze a jövő évre Wüson, Edinburg 
egyik hírneves lelkipásztora lett, ki a belmissziói tevékenység 
s különösen a gyülekezet-szervezés terén tüntette ki magát. 
Edinburg területén öt új gyülekezet megalakulását segítette 
elő. Székfoglalójában a belmisszió fontosságáról beszélt s 
általános helyeslés közben emelte ki azt a tényt, hogy a skót 
szabad egyház növekedése főleg ama nagy áldozatkészség-
nek köszönhető, melyet terjeszkedésére kifejt. (Skót atyánk-
fiai tehát nem félnek sem a belmissziótól, sem a térítés 
útján való terjeszkedéstől. Szerk.) Tanulságosak a pénzügyi 
dolgok is. Az egyház mult évi bevétele hét millió 236 ezer 
forint volt, mely rengeteg összeg az utolsó kr-ig önkénytes 
adományokból folyt be, mert Skóciában az egyházi adó 
ismeretlen. A »fentartási alap«-ből minden lelkész egyenlő 
fizetést húz, melynek minimuma két ezer frtban van 



megállapítva, ezt azonban a gyülekezetek a saját adomá-
nyukból javítani szokták, úgy hogy a városi gyülekeze-
tekben 12 ezer frtig is fölmegy a lelkészek fizetése. Az 
idei egyetemes gyűlés (General assembly) lépéseket tett 
arra, hogy a fentartási alapból járó fizetési minimum 
2000 f'rtról 2400 frtra emeltessék. Egyházkormányzati 
téren a szabad egyházat az »angol presbyterianus* és az 
»egyesült presbyterianus* egyházakkal való unió-tárgya-
lások foglalkoztatták, de ezek még nem fejeztettek be. A 
külmisszióra a mult évben is nagy áldozatokat hoztak 
skót hitfeleink, a mennyiben erre a célra egy millió 200 
ezer frtot adtak össze. A szellemi dolgok közül érdekes 
fölemlíteni, hogy a nálunk is ismert Drummond professzort 
»The ascent of Man* című újabb munkája miatt, mivel 
ebben néhány jelentéktelen koncessiót tesz a Darwinismus 
javára, a túlbuzgók »heretikus«-nak akarták nyilváníttatni; 
a gyűlés többsége azonban 274 szóval 151 ellen kimon-
dotta, hogy a könyvben nincs olyan tétel, a miért Drum-
mondot »haeresis«-sel lehetne vádolni. 

I S K O L A . 

A római kath. tanítók mint anyakönyvvezetök. 
Római kath. atyánkfiainál ismét vitatják azt a kérdést, hogy 
az egyházi tanítók lehetnek-e állami anyakönyvvezetők? A 
szigorú elvi felfogás ott is, mint nálunk, csak az lehet, 
hogy a tanítók nem lehetnek anyakönyvvezetők. Ennek 
indokai következők: Először is a népiskolai tanítókról 
szóló 1868. évi törvénycikk határozottan eltiltja a tanítókat 
az ilyen mellékfoglalkozástól. Másodszor: magasabb egy-
házkormányzati tekintetek azt ajánlják, hogy ha a lelkész 
nem lehet állami anyakönyvvezető, a tanító, mini alsóbb 
egyházi tisztviselő, még kevésbbé viselhessen állami tiszt-
séget. Végre a tanítói foglalkozást, mint szigorúan helyhez 
és órákhoz kötött foglalkozást, már paedagogiai szempont-
ból sem szabad azoknak a mindennapi aprólékos zavar-
tatásoknak, sokszor zaklatásoknak kitenni, melyekkel az 
anyakönyvezés jár. Római kath. atyánkfiait az itt felsorolt 
okokon kívül dogmatikai tekintet is köti e kérdésben, me-
lyet nem szükség bővebben fejtegetnünk. Mi tehát csak 
egyházpolitikai heccnek tartjuk s egyáltalában nem tekint-
hetjük komoly kérdésnek azt, hogy a napilapok egy része 
a hercegprímás népszerűségének emelése végett ezt az ügyet 
úgy tünteti fél, mintha a primás akarná, a Vatikán és az 
intranzigens püspökök pedig elleneznék azt. hogy a pápista 
tanítók állami anyakönyvvezetők legyenek. 

A rozsnyói evang. leányiskola örvendetesen fej-
lődik. A tiszakerületi nagybizottság legutóbb elhatározta, 
hogy kiépíti a teljes polgári leányiskolát és ellátja 50 
benlakóra számított internatussal. — Bizony építgessük, 
fejlesztgessük leánynevelőinket, egyházunkat és hazánkat 
építjük, erősítjük velők. 

A tanítóképző intézetek szaporítása a közok-
tatási kormánynak egyik fontos célja. Ezzel némileg a 
tanítóhiányon is segít; bár a népnevelés e nagy mizériá-
ját gyökeresen csak a tanítói fizetések emelésével lehet 
megorvosolni. A legújabb tanítóképzőt Wlassies Gyula köz-
oktatási miniszter, a mint halljuk, Pápán fogja felállítani, 

még pedig internátussal összekötve 100 tanulóra. A várossal 
való tárgyalásra dr. Vargyas Endre kir. tanfelügyelőt küldte 
ki a miniszter. Ha ez a helyes terv létesül, akkor a dunán-
túli reformátusok is segíthetnek a nagymértékű tanítóhiá-
nyon, még pedig akként, hogy az állami praeparandiábáh 
ingyenes helyeket alapítanak a ref. tanítójelöltek számára. 
Úgy tudjuk, hogy ez elhatározott dolog. 

A nagyváradi ref. leánynevelő intézet ügye is 
megy előre lassanként. Főrangú hölgyeink közül Tisza 
Kálmánné szül. Dégenfeld Ilona grófnő fáradozik, tesz leg-
többet arra nézve, hogy a nagyváradi fontos ponton otthont 
nyerjen a hazafias evangeliumi nőnevelés. A nemesszivü 
grófnő nemcsak maga és családja járult nagyobb ado-
mánynyal az intézet megalapításához, de gyűjtés útján is 
tekintélyes összeggel gyarapította az intézet pénzalapját. 
Gyüjtőivén legutóbb b. Wodianer Albert 200 és Bischitz 
Dávidné a b. Hirsch-alapból 500 frtot adakoztak. 

Javító és pótló érettségi vizsgálatok a duna-
melléki ref. főgimnáziumokban. Egyházkerületi főható-
ságunk a dunamelléki ev. ref. egyházkerület kebelében levő 
budapesti, halasi, kecskeméti s nagykőrösi főgimnáziumok 
növendékeinek részére tartandó pótló- és javító érettségi 
vizsgálat helyéül Nagy-Köröst, idejéül és pedig az írásbeli 
feladatok kidolgozására f. é. szeptember 10 -14., a szó-
beliekre 16. és 17. napjait tűzvén ki, felhívom az érdeklett 
vizsgázókat, hogy kellékes okirataikkal vagy ezeknek meg-
küldésével augusztus 30. napjáig főgimnáziumi igazgatósá-
gunknál jelentkezzenek Nagy-Kőrösön, 1895. július 22-én. 
Ádám Gerzson, igazgató. 

A ref. középiskolai vallás-tanárok augusztus 
végén Debrecenben értekezletet tartanak a következő 
programmal. Felolvasnak: 1. Kerekes Endre: zilahi főgim-
náziumi vallástanár a gimnáziumi vallástani tanterv és 
tankönyvekről. 2. Nagy Gyula: a felsőbb leányiskolái 
tantervről és tankönyvekről. 3. Tabajdi Lajos és Gergely 
Károly: a nem ev. ref. felekezeti középiskolákba vagy 
középiskolai jelleggel bíró más tanintézetbe járó ev. ref. 
vallású tanulók vallástani oktatásáról. 4. Bányai Sándor: 
gimnáziumi tanulók, valláserkölcsi neveléséről az ifjúsági 
isteni tiszteletekről és ifjúsági könyvtárakról. 5. Barla 
Szabó Jenő: a gimnáziumi egyházi ének tanításáról. 
6 Elek Lajos: a valláserkölcsi élet ápolásáról az inter-
nátusokban. — Üdvözöljük középiskolai vallástanáraink 
bölcs kezdeményezését a vallástanítás s általában a vallás-
erkölcsi nevelés emelésére irányzott eme korszerű és a 
tényleges viszonyok által indokolt törekvéseért. Vajha 
minél többen s az ország minden részéből részt venné-
nek katekhetáink a debreceni értekezleten. Iskolafentartó 
egyházaink pedig útiköltségek utalványozásával segítsék 
vallástanárainkat a részvételre! 

Tanítók tanulmányútja. Debrecenből és Hajdú-
vármegyéből Eötvös Károly L. tanfelügyelő vezetése alatt 
22 tagból álló tanítótársaság indult Erdélybe. Első állo-
másuk Kolozsvár volt, hol Kozma tanfelügyelő fogadta és 
kalauzolta őket. A társaság Brassón át a Székelyföldet 
járja be, a honnan Arad irányában tér haza. — Dicséretes. 



kezdeményezés, melyet minden tanfelügyelőnek követni, 
az állami és egyházi tanügyi hatóságoknak pedig anyagilag 
és erkölcsileg támogatni kellene! 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Garzó Gyuláné, Pongó Juliánná, gyomai lelkész-

társunk felesége, mint részvéttel értesülünk, július 25-én 
élete 59 ik, boldog házassága 30-ik évében hosszas szen-
vedés után szívszélbüdésben Gyomán jobblétre szenderült. 
Halálát férje, két leánya, veje, három kis unokája gyászolja. 
Temetése július 28-án a templomban és a temetőben tar-
tott gyászszertartással, a város és a vidék nagy részvé-
tével ment végbe, őszinte részvéttel osztozunk a tisztes 
család gyászában, hálával emlékezünk az elhunyt derék 
papnérói, emlékére áldást, hamvaira békét, kesergő szeret-
teire a kegyelem Istenétől vigasztalást kérünk! 

f Bartha Zsigmond ököritói lelkész s a szatmári 
egyházmegye tanácsbirája élete 68-ik évében rövid beteg-
ség után szívszélhüdésben Ököritón július 26-án elhunyt. 
Öt gyermeke, két testvére s nagy kiterjedésű rokonság 
gyászolja halálát. Temetése nagy részvéttel július 28-án 
ment végbe. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Mező-Keresztes lelkipásztorává 
megválasztott Simon János hevesi lelkészt, az ellenpártiak 
által benyújtott óvás ellenére, régebben az alsó-borsodi 
egyházmegye, a napokban a tiszáninneni egyházkerület 
bírósága állásában megerősítette. — A nyitrai római kath. 
főgimnázium egyik szerzetes tanára, dr. Richtcr László, 
mivel liberális nézetei miatt tanártársai s az egyházi körök 
vérig boszantották, püspökéhez írt levelében kijelentette, 
hogy leveti a piarista szerzetesi talárt és áttér az evan-
géliumi egyházba. — Gróf Dégenfeld Sándort, a nagy-
bányai egyházmegye újonnan választott főgondnokát 
Szinérváralján augusztus 8-án tartandó közgyűlésen iktatják 
be hivatalába. — Adorján egyházközség minap választott 
új lelkészét, Pap Józsefet július 21-én iktatta be hivatalába 
Bencsik István nagybányai esperes. — A Bartha Mór 
nyugalomba vonulásával megüresedett Apa egyházközség 
lelkészi állását Papolczi Zoltán misztótfalusi adminisztrá-
torral, ennek helyét pedig Biki Ádám avas-ujvárosi segéd-
lelkészszel töltötték be. 

* Az »Őrálló* Debrecenben. Dr. Bartha Béla az 
»Őrálló« című lapja szeptember 1-én Debrecenben, a fe-
lelős szerkesztő űj lakóhelyén fog megjelenni, még pedig 
szeptember hónapban a mostani alakjában és hetenként 
kétszer, október 1 én kezdve pedig valószínűleg heten-
ként ötször. Kívánatos is, hogy fejlődjék »testben és lélek-
ben*, mert akkor növekedni fog »az emberek előtti ked-
vességben* is. 

* A mariabergi kolostor viselt dolgaiból. Eddig-
elé a pápás rendek kolostorait az ártatlanság, könyörü-
letesség és sociális munkásság tanyáinak tekintette a világ 
s Róma nagyra is volt a maga sajtójában a jezsuiták 
bámulatos munkásságával s különösen a betegápolással 
foglalkozó rendek áldásos sociális erejével és hatalmával. 
Hogy azonban a zárda falainak sötétségén is keresztül-
tör az igazság, s az erkölcsi világrendnek szigorú logi-
kája, azzal az egyszer a mariabergi kolostor alexiánus 
lakói nem igen számoltak. Két ezer beteget helyezhetnek 
el falaik között, s ezek különösen nagy számmal vannak 
a szegények szegényei, a lelki betegek, epileptikusok és 
bárgyúak. S íme mi derült ki legközelebb e középkori 
börtön viselt dolgaiból? Egy volt lakója, kit püspöke oda 
büntetésből helyezett el, ily című röpiratban világította 
meg akták alapján e siralomhelyet : »Neununddreissig 
Monate bei gesundem Geiste als irrsinnig eingekerkert. * 
Szerzője Mellage, kinek leleplezései most már a német 
büntetőbíróság előtt vannak. Adataiból fölemlítjük, hogy 
a kolostor rektora egy kitanult cipész, subrektora szabó, 
Ezékiel testvér volt gyári munkás, Pius testvér egy volt 
altiszt valamelyik porosz regementben stb. Az intézet 
pápás szellemű orvosa, dr. Capellmann, ki azonban 
psychiatriát soha sem tanult, s csak egy »pastorálmedi-
cinát* írt a mai pápás orvosi tudomány receptje szerint, 
a melynek gyógycseppjei a lourdesi forrásból kerülnek ki. 
A műben meg vagyon többi között írva, hogy csak az 
van benne, a mi a római egyházi tannal nem ellenkezik, 
tehát benne van többi között VIII. Ince pápa boszorkány 
theoriája is. Mallage szomorű tapasztalatok alapján kon-
statálja röpiratában azt a középkori inquisitióra emlékeztető 
bánásmódot, a melyben ott a szerencsétlenek naponként, 
sőt óránként részesülnek. »Hiába keresek szavakat, mondja 
a bíróság által az ottani állapotok megvizsgálására kikül-
dött Finkelnburg bonni orvos-tanár, hogy a Mariabergben 
tényleg talált állapotokat kellőleg megvilágosítsam. Ilyen 
dolgokat nem Németországban, de a civilizált világban 
sehol sem tartottam volna lehetségesnek*. Ez tehát a 
charitasnak római fogalma, mely e szakértő konstatálása 
szerint messze felülmúlja a kemény, sőt raffinirozott, bün-
tetési eszközök alkalmazásában a világi fórumokat és a 
policáj összes képzelt vagy valódi brutalitásait. Hisz tudva-
levőleg még ma is megengedi a római egyház a testi 
büntetéseknek hozzátartozóin (a hová minden megkeresz-
telt, tehát mi is, tartozunk) való alkalmazását, s élne is 
e joggal a XIII. és XVII. század módjára, ha a modern 
állam, mint a Rómára nézve idegen, sőt általa gyűlölt 
humanizmus hordozója az ő brachiumát féken nem tar-
taná. A mariabergi kolostor vezetői tehát teljesen a római 
papális szellem értelmében cselekedtek, a midőn kegyet-
lenkedtek, s ebben nekik főorvosuk személyében még a 
modern pápás orvosi tudomány is szekundált. S hogy 
milyen »az irgalmas nővérek« lelki gyakorlata, Lasaula 
Amália megkínoztatásának eseteiből eléggé ismeretes. Nem 
csudálkozhatunk tehát azon, ha az ég és a mariabergi 
alexiánus kolostor közötti különbséget is így definiálták, 



hogy nehéz bejutni az égbe. de még nehezebb kijutni a 
mariabergi kolostorból. S a midőn a Mellage által föl-
derített adatokért Krementz Fülöp biboros érseket kérdőre 
vonták, az ultramontán sajtó védelmére azt hozta fel, 
hogy ő csak az alexiánusok vallásos beléletének, nem 
pedig betegápolásának főfelügyelője. Kíváncsiak vagyunk 
a további fejleményekre! (.90.) 

* Saj tóhiba- igazí tás . Lapunk 30-ik számában a debrecen-
kolozsvári fakultások részére a solti egyházmegyében gyűlt össze-
gek elszámolásánál e h. Dömötör 100 forint, olvasandó: dömsödi 
egyház 100 forint. 

A D A K O Z Á S . 

A prot. orsz. árvaházra: A duna-mocsi konf. 
Bajcsy Lajos r. 1. által 4 forint 10 kr. (Ehhez járultak: 
Kovács József 25 kr., Antal József 20 kr., Hollősi József 
20 kr., Lajos Gyula 20 kr., Tóth Kálmán 20 kr.. Takács 
András 20 kr., Böszörményi J. 20 kr., Katus Géza 10 kr.. 
Tóbiás Gyula 10 kr., Szálas Mihály 10 kr., Kele Etel 
25 kr., Bábi Erzsébet 20 kr., Bajcsi Jolán 20 kr., Asbót 
Lina 20 kr., Takács Lidi 20 kr., Simon Mari 20 kr., Hegyi 
Rózsa 20 kr., Egyeg Etel 20 kr., Tolnai Gizi 10 krajcár, 
Bellabás Mari 10 kr., Nehéz Eszter 10 kr., Egyeg Zsófi 10 kr., 
Németh Julcsa 10 kr., Végh Eszter 10 kr., Kovács Eszter 
10 kr.) A körmendi konf. Fülöp József r. 1. által 2 frt 65 kr. 
— A várhonyi konf. Csekei István r. 1. által 40 krajcár. 
(Ehhez járultak : Kis Sándor 3 kr., Bognár István 3 kr., 
Pap János 3 kr., Császár Béla 4 kr.. Szalai Erzsi 5 kr.. 
Bárdos Éva 3 kr., Gombos Erzsi 4 kr., Szalai Erzsi 5 kr., 
Hosszú Zsuzsi 10 kr.) A runyasztkirályi konf. Molnár 
István r. 1. által 1 frt 65 kr. (Ehhez járultak : Kis Katalin 
50 kr., Borbás József 35 kr., Csira N. Katalin 40 kr., 
Szalai József és Csiborák Katalin 20—20 kr.) A kecskeméti 
konf. Kiss Béla ev. ref. tanár által 8 frt 50 kr. (Ehhez 
járultak: Pócsy Blanka 50 kr., Szalay Jolán 1 forint, Igó 
Mari 20 kr., Révész Mariska 30 kr., Muraközy Mária 20 kr., 
Papp Julianna 30 kr., Arany Dénes 10 kr., Zombory László 
20 kr., Dómján Gyula 10 kr., Biró Benő 30 kr., Füredy 
István 40 kr., Jeney József 15 kr., Kozma Andor 10 kr., 
Mitsky József 20 kr.. Nagy Lajos 1 frt, Pátkay Pál 10 kr., 
Soos Ferencz 15 kr., Tóth László 20 kr., Vágó László 20 kr., 
Visontai Mihály 10 kr., Vollweiter Henrik 5 kr., Török 
Julianna 10 kr., Galvács Mária 10 kr., Zöldi Teréz 5 kr., 
Horvát Mária 10 kr., Sárközy Julianna 50 kr., Daróczy 
Ilona 10 kr., Somogyi Ilona 10 kr.. Krisch Judit 10 kr., 
Gyarmati Mária 4 kr.. Horvát Erzsi 8 kr., Szüts Eszter 
5 kr., Dómján Teréz 5 kr., Búzás Etel 5 kr., Nagy Eszter 
10 kr.. Kis Karol in 5 kr., Visontai Mari 5 kr., Vincze 
Eszter 10 kr., Szabadi Margit 10 kr., Kőrös Teréz 5 kr., 
Csontos Erzsébet 10 kr., Szentmiklósi Julianna 3 kr., 
Kőrös Mária 3 kr., Gombár Ilona 4 kr., Kiss Ilona 5 kr., 
Tóth Mari 2 kr., Kovács Erzsi 5 kr., Farkas Eszter 5 kr., 
Fodor Julianna 6 kr., Nagy Mari 10 kr., Daróczi Ilona 
10 kr., Tóth Judit 10 kr., Török Erzsi 3 kr.) A szolnoki 
konf. Csekey István r. 1. által 13 frt 50 kr., (Ehhez járul-
tak: Kovách István 1 frt, Kovách Dezső 1 frt, Lengyel 
Antal 1 frt, Bagossy Béla 1 frt, Pecznyik Rezső 1 forint, 
Nagv Gyula 50 kr., Magyar Dezső 50 kr., Oros Béla 10 kr., 
Pellei István 10 kr!, Őrley Gizella 2 frt, Lengyel Ilona 1 frt, 
Bagossy Etel 1 frt, Krüger Ludmilla 1 frt, Makray Etel 
50 kr., Makray Emma 50 kr., Győry Mária 50 kr., Kása 
Eszter 10 kr., özv. Tóth Sámuelné 70 kr.) A b.-m.-szent-

királyi konf. Fodor Gyula r. 1. által 1 frt 30 kr. — A 
győri konf. Szabó Zsigmond r. 1. által 7 forint 40 kr. — 
A szeghalomi ev. ref. konf. Nagy Lajos r. b. 1. által 3 frt. 
— A sárkereszturi ev. ref. konf. Lévay Lajos r. 1. által 
2 frt 24 kr. — A nagyváradi ev. ref. konf. Sulyok István 
r. 1. által 1 frt 68 kr. — A gyönhi ev. ref. konf. Szentes 
János tanár által 2 frt. (Ehhez járultak: Bocsor László és 
István, Dömötör Endre és János). Az alsó-szabolcs-hajdú-
vidéki ev. ref. egyházmegye gyűjtése az esperesi látogatás 
alkalmával Szeremlei Sámuel r. 1. által 14 frt 80 kr. — 
A csolonyai konf. Széki Elemér r. 1. által 1 forint. — A 
kassai konf. Révész Kálmán r. 1. által 8 frt 30 kr. 

A 20. és 26. számokban kimutatott adakozások 
hozzászámításával jelen közlés összege 292 frt 5 kr. 

Kiadóhivatal. 
A nagypénteki ref. társaságnak Szigeti Zoltán ev. 

ref. 1. Huszt 2 frt, Rimány Istvánné Göncz 1 frt, ev. ref. 
konfirmándusok Szórnád 1 frt 25 kr., ev. ref. konfirmán-
dusok Nagy- Várad (Sulyok István r. 1. által) 1 frt 68 kr. 
Vitéz János ny. ev. ref. lelkész Senye 50 kr., mely össze-
get mai napon Szőts Albert pénztárnok úrnak elküldtük. 

Kiadóhivatal. 
A »Bethesda« javára Homola István ev. lelkész Kassa 

(a lelkész szabad-ágyára) 1 frt. — Az új-szivaczi konf. 
Poór József r. 1. által 2 frt 28 kr., Poórné Simon Karolin 
ref. ielkészné Béla, Ernő és Margit, gyermekeivel (a lelké-
szek szabadágyára) 3 frt 72 kr., mely összege' mai napon 
Biberauer Tivadar úr kezeihez elküldtük. 

Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 
A debreceni ev. ref. egyház Kossuth-utcai lelkészi 

állomására, mely első osztályú lelkészi állomáshoz a kö-
vetkező évi jövedelem járul: 

A. Az egyház részéről: 
1. Komáromi-féle 2489. számú ház ondódi földjének 

jövedelme 50 frt. 2. Fizetés készpénzben évnegyedi előleges 
részletekben 2000 (kétezer) frt. 3. Stóla az általa sorrend 
szerint végzendő temetésekért egészen, a keresztelésekért 
és esketésekért járó díjak pedig eddigi gyakorlat szerint 
a lelkésztársakkal megosztva; összes évi órák 400 forint. 
4. Lakás természetben. 

B. Sz. kir. Debrecen város részéről: 
1. Bordeputatum címen évenként 63 (hatvanhárom) 

forint. 2. 34 (harmincnégy) köbméter tűzifa beszállítva; 
értéke 96 frt. 

A megválasztandó a debreceni ev. ref. egyházmegye 
lelkészi gyámintézetének kötelezett tagja leend s mint ilyen 
tartozik egy évi fizetésének fele részét a stóla kivételével 
— az alapszabályok 4. §-a 6. pontja értelmében — két 
év alatt kamat nélkül, azontúl pedig évenként 20% tör-
lesztés s érvényben levő kamat mellett befizetni; e mellett 
évi részvénydíjat — a 4. §. 5. pontja szerint — 60 frtot 
tartozik fizetni a lelkészgyámintézeti pénztárba, mely évi 
összeg az első évben — ha egyházmegyénkben még ilyet 
nem fizetett — az akkor fizetendő bekebelezési díjjal meg-
kétszereződik ; a más egyházmegyéből választandó családos 
lelkész részéről — a 8. pont szerint — öt éven át. 

Az ez állomást elnyerni óhajtók okmányokkal fel-



szerelt pályázati kérvényüket 1895. augusztus hó 18-ik 
napjáig juttassák el Dávidháey János espereshez Kabára 
— ü. p. helyben. 

Debrecen, 1895. július 18-án. Kiss Áron, 
p ü s p ö k . 

P á l y á z a t . 
A sárospataki ev. ref. főiskola jogakadémiáján egy 

nyilvános rendes tanszékre pályázat hirdettetik. 
E tanszékhez jelenleg heti 11 órával, a magyar 

magánjog, osztrák magánjog, kereskedelmi és váltójog elő-
adása van kötve. 

A tanszékeknek a közel jövőben várható új rende-
zése folytán e beosztás részben módosulni fog. 

Javadalom : 1300 forint törzsfizetés, 300 frt lakbér 
100 frt ötödéves korpótlék, mely ez idő szerint 400 frtig 
emelkedik és az 1894. XXVII. t.-c. által biztosított nyugdíj. 

Pályázók folyamodványaikat, jogositottságukat igazoló 
okmányaikkal (egyh. törv. 488. §.) rövid életrajzzal fel-
szerelve a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főtiszteletű 
elöljáróságához címezve f . évi augusztus 20-ig a sáros-
pataki ev. ref. főiskola akadémiai igazgatói hivatalához 
küldjék be. 

Az állomás f. év október 1-én foglalandó el. 

Miskolcz, 1895. július hó 24-én. 

Kun Bertalan, 
t i s zán innen i ev. re f . p ü s p ö k . 
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ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanár-
jelöltnek való ösztöndíjra. 

i • • >' s • . ~ • ' - . 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. 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 1895—96. 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 születésű 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 
1895. szeptember, 30-ig alólírott 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 1895—-96. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1895. június 27-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. 1895. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólírott 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 újabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ba továbbá már az első évben a filo-
zofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ba kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr Králik Lajos, elnök 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Cura pastoralis a felnőttek körében. 
Különös gondot és felügyeletet kell fordítani — 

fejtegeti Baxter — a nyáj minden egyes tagjára. Ennek 
részei már a következők: 

1. Meg kell ismerkednünk minden hívünknek álla-
potával, a mennyire csak lehetséges, hogy megismerjük 
őket személyesen hajlamaikkal és magokviseletével együtt; 
hogy megtudjuk, mely hünök veszélyeztetik őket legjobban, 
hogy mely kötelességeiket hanyagolják el leginkább és 
mely kísértéseknek vannak legerősebben kitéve. Mert ha 
nem ismerjük sem a véralkatot, sem a betegséget: való-
színűleg sikertelen orvosoknak fogunk bizonyulni. 

2. Minden eszközt föl kell használnunk arra, hogy 
oktassuk a tudatlanokat az idvességnek dolgaiban: saját 
egyszerű barátságos szavainkkal; olyan könyveket adva 
vagy kölcsönözve nekik, vagy olyan könyvekhez juttatva 
őket. melyek nekik alkalmasok; rábeszélve őket, hogy 
tanulják a kátét; azokat, kik olvasni nem tudnak, szom-
szédaikkal segíttetve és rávéve azon szomszédaikat, kik-
nek erre legjobb alkalmuk van, hogy legyenek támoga-
tásukra. 

3. Adjunk készséggel tanácsot azoknak, kik lelki-
ismereti ügyeikkel jönnek hozzánk, különösen azon nagy 
kérdéssel, melyet a zsidók adtak föl Péternek és a töm-
löcztartó Pálnak és Silásnak: »mit cselekedjünk, hogy 
idvezüljünk ?« A lelkész nem csak arra való, hogy nyil-
vánosan prédikáljon, hanem arra is, hogy elismert tanács-
adó legyen a lelki dolgokban, olyan mint az ügyvéd az 
anyagiakban és az orvos a testiekben; úgy hogy minden 
ember, ki kétségekben van és szükségeket lát : ő hozzá 
vigye ügyét és az ő tanácsát kérje. Nem azt teszi ez, 
hogy a lelkészt minden olyan csekély dologgal háborgas-
sák, a melyekben az értelmes szomszédok is csak olyan 
jó tanácsot tudnak adni, mint ő; mint a hogy az ügyvédet 
vagy az orvost sem zavarják minden csekélységgel vagy 
családi ügygyei, hol mások is csak úgy tudnak segíteni, 
mint ők: hanem azt, hogy a mint ezekhez mennek, ha 
vagyonuk vagy életök veszélyben forog, úgy a lelkészhez 
menjenek, ha lelkeik forognak veszélyben, a mint Niko-
démus Krisztushoz ment s a mint a zsidók a paphoz 

mentek, kinek ajakai Őrizik a tudományt és ö tőle kér-
denek törvényt, mert a seregek Urának követe ö. És mivel 
a nép nem ismeri a lelkészek hivatását és a maga szük-
ségeit és ezek iránti saját kötelességét: a mi dolgunk az, 
hogy ezekkel őt megismertessük és nyilvánosan köteles-
ségükké tegyük, hogy nagy lelki bajaikban hozzánk jöjje-
nek tanácsért. Nem csak akarnunk kell, hogy segítsünk a 
bajban, de hívogatnunk is kell erre hallgatóinkat. Mennyi 
jót tehetünk ezzel, ha rá vehetjük erre híveinket! És 
kétségen kívül sok tehető erre nézve, ha megteszszük 
kötelességünket. De hát mily kevés olyan lelkészről hal-
lottam, kik szívesen bátorították volna arra hallgatóikat, 
hogy ügyeljenek ezen ő kötelességükre! Szomorú dolog 
az, hogy az embereknek lelke, egy ilyen nagy kötelesség 
elhanyagolása miatt mennyiszer elromlik és veszélynek 
tétetik ki, mert a lelkészek alig beszélnek valaha erről, 
alig ébresztik őket ennek tudatára. Ha érzékük volna 
szükségükről és éreznék ennek a célját: gyakrabban kopog-
tatnának ajtóitokon, tárnák föl ügyeiket, tennének szomorú 
panaszokat előttetek, s kérnék tanácsotokat. Kérlek ben-
neteket, adjatok erre többet jövendőben, és ha segítségért 
fordulnak hozzátok, adjátok meg azt kellő gonddal. E 
végre nagyon szükséges, hogy ismerkedjetek meg a gya-
korlati élet esélyeivel, különösen pedig az igaz kegyelem 
természetével és legyetek képesek megállapítani velők 
együtt az ő esetöket és megoldani a főkérdést, mely örökké-
való életökre vagy halálukra tartozik. Egy idejében való 
és okos tanács, melyet a lelkész szükségben levő embe-
reknek adott, több jót tett már, mint a mennyit sok 
prédikáczió tehetett. 

4. Különös tekintettel kell lennünk a családokra is, 
hogy jól legyenek berendezve s tagjaik teljesítsék egymás 
iránti kötelességeiket, a vallás élete és az egyház és állam 
jóléte és dicsősége nagy mértékben a család kormányzá-
sától és kötelességtudatától függvén. Ha elhanyagoljuk ezt, 
annyi, mintha semmit sem tennénk. Micsoda valószínűség-
gel reformálhatjuk a gyülekezetet, ha az egész munka 
egyedül reánk háramlik, ha a családfők reánk hagyják a 
magok kötelességét is, melynek teljesítésével a mi segít-
ségünkre kellene állaniok? Ha lelkészetünk által kezd-
hetünk valami jót a családban egy lélekre nézve : a gon-
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datlan, nem-imádkozó, világias család csaknem hangosan 
elfojtja, vagy legalább igen nagy mértékben akadályozza 
az t . . . kérlek azért benneteket, tegyetek meg e végre min-
den tőletek telhetőt, ha ugyan óhajtjátok egyházközségei-
teknek igaz reformációját és jólétét. E végre teljesítsétek 
a következőket: 1. Szerezzetek arról biztos tudomást, 
hogyan van berendezve minden család, hogyan tisztelik 
abban az Istent, hogy megtudjátok, miképen gondozzátok 
további javukat. 2. Menjetek el egyszer-másszor közéjök, 
mikor legvalószínűbben pihennek és kérdezzétek meg a 
családfőt, hogy imádkozik-e, olvassa-e a szentiratokat csa-
ládjával, vagy mit teszen ? És a hanyagokat igyekezzetek 
meggyőzni bűnösségükről. Ha van rá alkalmatok, eljöve-
teletek előtt imádkozzatok velők, megmutatván nekiek, 
hogy mit kivántok tőlük és miként kivánjátok azt; és 
vegyetek tőlük Ígéretet, hogy jövendőre lelkiismeretesebbek 
lesznek ezen dologban. 3. Ha találtok olyanokat, kik tudat-
lanságból vagy elszokás miatt nem tudnak elfogadható ki-
fejezésekkel imádkozni, vegyétek rá őket, hogy tanulmá-
nyozzák saját szükségeiket, vegyék ezeket sziveikre és 
menjenek át gyakran olyan szomszédaikhoz, kik szoktak 
imádkozni s közben inkább használjanak valami imádság-
formulát. mintsem hogy ne imádkozzanak. 4. Nézzetek utána 
hogy (a biblia mellett) legyenek minden családban hasznos, 
megindító könyvek. Ha nem képesek ilyeneket venni, lehe-
tőleg szerezzetek nekiek és vegyétek rá őket, hogy estén-
ként, mikor pihennek, különösen pedig az Urnák napján, 
olvasgassák azokat. 5. Minden esetre hassatok oda, hogy 
gyermekeik tanuljanak meg anyanyelvökön olvasni. 6. Adja-
tok nekik útbaigazítást, hogyan töltsék el az Úrnak 
napját, hogyan szakítsanak e napon világi dolgaikkal, hogy 
minden akadálytól és szórakozottságtól megmeneküljenek. 
A vallás élete nagy mértékben ettől függ, mert a szegény 
népnek nincsen más számbavehető szabad ideje, s azért 
ha ezt elveszítik, mindent elveszítenek, s tudatlanok és 
állatiasak maradnak. 7. Ha van valamely féktelenkedő 
személy egyik-másik családban, bízzátok azt a család-
főknek különösebb gondjára, megértetvén velők, hogy mi-
lyen bűn velők összetartani és megtűrni azokat. 

5. Az egyes egyénekre való felügyeleti munkánknak 
egy más része abban áll, hogy éberen álljunk ellen a 
csábítóknak és. akadályozzuk meg nvájunk megmételye-
zését és gyorsan mentsük meg. azokat, kik idegen tanítók 
után kezdenek sóvárogni és görbe utakra tévelyednek. 
Ha hallunk olyan valakiről, ki kísértéseik befolyása alatt 
áll, vagy már megcsalatott általuk: minden ügyességünkkel 
és szorgalmunkkal gyorsan menjünk segítségökre. 

6. Felügyeletünk abban is áll, hogy kellőleg báto-
rítsuk azokat, kik alázatos, igaz, engedelmes keresztyének, 
kik hasznát veszik tanításunknak és becsületére vannak 
egyházuknak. Tegyünk, az egész gyülekezet szemeláttára, 
valami különbséget köztük és a gyülekezet többi tagjai 
között, dicséretünkkel, különösebb szivélvességünkkel és 
elismerésünk egyéb bizonyítékaival, mind hogy őket báto-
rítsuk, mind hogy másokat követésükre ösztönözzünk. 

7. Felügyeletünkhöz tartozik az is, hogy látogassuk 
a betegeket és készítsük őket akár gyümölcsöző életre, 
akár boldog halálra. E végre 1. Ne várakozzatok addig, 
mikor a beteget már elhagyta ereje és értelme, s az idő 
oly rövid, hogy alig tudnátok már mit csinálni, de men-
jetek hozzájok, mihelyt halljátok, hogy betegek s menjetek 
akár küldenek érettetek, akár nem. 2. Ha az idő olyan 
rövid, hogy nincsen már alkalom sziveiknek olyan módon 
való megváltoztatására, a mint ez másokkal történhetik; 
sem a hitigazságokat nem lehet rendben és fokozatosan 
velők közleni: akkor csak azon főigazságokra kell helyezni 
a súlyt, melyek magokban is képesek a nagy munkát 

elvégezni, megmutatván nekik a jövendő élet bizonyos-
ságát és dicsőségét, az utat, melyen az nekünk megsze-
reztetett, s azon nagy bünt és ostobaságot, hogy azt az 
egészség idejében elhanyagolták, de azon lehetőséget is, 
hogy megnyerjék, ha szivökbe fogadják azt, mint boldog-
ságukat, együtt az Űr Jézussal, mint arra reá vezető úttal, 
megirtózván korábbi bűnösségüktől és most már rendü-
letlenül átadván magokat Ő neki, hogy megigazuljanak, 
megszenteltessenek s uralkodván, megváltassanak. 3. Ve-
gyétek rá ünnepélyes igéretvétellel meggyőződésüket és 
elhatározásukat, hogy adják át magokat Krisztusnak és 
alkalom szerint fogadjanak új engedelmességet; tegyétek 
ezt főként akkor, ha felgyógyulásuknak valami valószínű-
ségét látjátok. 4. Ha felgyógyulnak, emlékeztessétek őket 
Ígéreteikre, hogy vegyék azokat sziveikre és teljesítsék 
azokat; és ha látjátok, hogy elmulasztják ezt, menjetek 
el újra hozzájok és emlékeztessétek arra, a mit korábban 
mondottak. Nagyon szükséges, hogy menjetek el úgy azok-
hoz, a kiknek betegségük nem halálos, mint azokhoz, a 
kik közel állanak a halálhoz, mert így van valami alkal-
munk bűnbánatra és új élet megkezdésére indítani őket 
és ez alapon későbben aztán küzdhetünk bűneik ellen. 

8. Lelkipásztori felügyeletünk más része abban áll, 
hogy kellőleg nyugtassuk meg a megzavartaknak lelki-
ösmeretét és helyezzük őket teljes nyugalomba. 

9. Rójuk meg és intsük azokat, kik másokat bán-
tólag és bűneiket meg nem bánva élnek . . . Nagy ügyes-
ség szükséges ehhez és az illetők vérmérsékletéhez képest 
különböző eljárásra van szükség; de általában a legnagyobb 
nyíltságra és erélyre van szükség, hogy felrázzuk gond-
talan szivöket és megismerttessük velők, hogy mily nagy 
könnyelműség a bűnnel játszani. 

Itt aztán 10. alatt az egyházi fegyelem kérdésével 
foglalkozik Bnxter igen részletesen. 

De elég ennyi ő tőle, hogy alkalmunk legyen még 
néhány más külföldi egyházi írónak tárgyunkra vonatkozó 
fejtegetéseiből is közölnünk szemelvényeket. 

Shedd Vilmos hittudor, nagynevű református theo-
logiai tanár New-Yorkban, ki egyházias érzülete, tiszta 
keresztyéni életnézlete s meleg hitbuzgósága mellett magas 
bölcseleti képzettségéről is ismeretes »Homiletics and 
Pastoral Theology« című nagybecsű művében a 340—355. 
lapokon a »lelkipásztori látogatásról* beszélvén, többek közt 
így okoskodik: 

»A lelkésznek kettős jellege van és két különböző 
viszonyt tart fenn. Hitszónok, vagyis olyan valaki, kinek 
az a feladata, hogy nyilvános összejöveteleken beszéljen. 
Azon viszony, melyben ő ezen jellegénél fogva áll a tár-
sadalommal, nyilvános és formális. Szabályosan szerkesztett 
beszédet s a szent időt és a szent helyet kívánja az meg. 
Az egyházi beszédre, a vasárnapra és a szentélyre van 
annak szüksége. Ezen minőségében a lelkész a nyilvános 
tanításnak és a közistenitiszteletnek a szolgája. 

De ez nem öleli föl egészen a lelkész jellegét és nem 
csak ebben állanak az ő teendői. Lelkipásztor is, vagyis 
olyan valaki, kinek kötelessége házról -házra járni és magán-
úton egyénileg beszélni az emberekhez a vallás dolgairól. 
Ezen munkanem épen olyan szükséges részét képezi a 
lelkészi szolgálatnak, mint a prédikálás. Egy tökéletes lel-
kész, ha van ilyen, helyes arányokban és fokozatok szerint 
fogja magában egyesíteni mind hitszónoki, mind lelki-
pásztori jellegét; de ki van téve a lelkész annak, hogy 
elhanyagolja ezen kettős jellegének egyik vagy másik olda-
lát. Jobb prédikátor mint a milyen lelkipásztor, vagy 
megfordítva: jobb lelkipásztor, mint a milyen prédikátor. 
Annak kellene tehát minden lelkész céljának lennie, hogy 
tökéletesítse magát mindkét tekintetben*. 



Itt aztán azt fejtegeti Shedd igen mélyrehatólag, 
hogy tévedés azt hinni, hogy ez a két hivatás teljesen 
független egymástól és hogy a lelkész a legmagasabb 
kitűnőségre emelkedhetnék az egyikben, ha a másikat el-
hanyagolja. Ugyan próbálja valaki megcáfolni ezen ő szép 
szavait: »ha valaki az emberek ismerete nélkül, mely a 
velők egészségökben és betegségükben, boldogságukban és 
boldogtalanságukban, örömükben és bánatukban való köz-
vetlen érintkezésből származik, képes vonzó egyházi beszé-
deket alkotni, ha az az ismeret átjárná olvasmányaikat és 
rhetorikájukat: akkor meg jeles, vagy épen elsőrendűleg 
kitűnő beszédeket volnának képesek tartani*. Fejtegeti 
aztán a szerző, hogy legyen a lelkipásztori látogatás rend-
szeres, minden hét egy bizonyos idejére kiterjedő, mert ez 
előnyére válik neki, s tanulságul van a gyülekezetnek, s 
legyen az hivatásszerű. »Lelkészkedésének mindjárt kez-
detén tartson egy egyházi beszédet ezen ő parochiális 
munkájáról, kifejtvén lelkészi kötelessége ezen részének 
természetét és célját s előkészítvén híveit annak szorosan 
hivatásszerű végezésére. Akkor semmi mást nem várnak 
a lelkipásztori látogatás alkalmával, mint csak vallásos 
beszélgetést és készséggel mennek be abba.* »Akkor így 
szól maga-magához az egyháztag: az én lelkipásztorom 
érti a maga dolgát és hűségesen végezi azt; nem az ő 
hibája folytán lesz tehát az, ha én továbbra is vallástalan 
maradok.* Fejtegeti továbbá, hogy a lelkipásztori látogatás 
mily erős támogatására van a templomi prédikálásnak. 
»Ha vasárnapon és a keresztyén templomban logice és 
kidolgozottan hirdeti Isten tanácsainak elveit: lejön a 
szószékből s hétköznapon elmenvén a magánosok házaiba, 
az egyénekre alkalmazza az általános igazságot. A lelkész 
ily módon tökéletes ember, és tökéletes munkát végez. 

Legyen elég ennyi Shedd után, és most szólaltassuk 
meg a francia-svájci Vinet-1, kinek nevével és elveivel 
ezen cikksorozatban már találkoztunk. 

> A lelkipásztori látogatások sem nem tisztán társa-
dalmi jelleműek, a minőket tisztes társadalmi állású embe-
rek, kedvtelésből vagy udvariasságból tesznek egymásnál, 
sem nem pusztán hivatalosak, a minek némi inquisitori 
színezete volna. 

Legyenek azok bevallottan lelkipásztori, de családias 
jellegű és szívélyes látogatások. Hadd érezzék a megláto-
gatottak lelkipásztoruknak jelenlétét, de a lelkipásztorban 
hadd ismerjék föl a magok barátját és atyját is. 

Ezen látogatásoknál kerülni kell a tolakodást, s úgy 
kell eljárni, hogy a meglátogatottak teljesen feszélytelenül 
érezzék magukat. Minden ceremoniáskodás és pusztán 
világi udvariaskodás elhagyandó. 

Az ilyen látogatásoknak sok hasznuk van. Képesítik 
a lelkipásztort arra, hogy gyülekezete családainak erkölcsi 
és anyagi szükségeiről pontos tudomást nyerjen. Barát-
ságos összeköttetéseket létesítenek és erősítenek meg, s 
alkalmat adnak az egyének befolyásolására. 

Kell-e várnunk az ilyen látogatások megtétele előtt 
valamely különös alkalomra? Jó akkor végezni azokat, 
mikor nem valamely különös alkalom, nem valamely köz-
vetlen indító ok teszi azokat szükségessé, jó ez azért, 
mert ha valamely különös körülmény folytán teszünk 
lelkipásztori látogatást, az egészen sajátos és félelmes 
színben tűnhetik elő. 

A lelkipásztornak, a mennyire az lehetséges, minden 
egyháztagot meg kell látogatnia, vagy legalább barátságos 
érzelemmel kell közelednie, lelkészetünknek úgy barátai-
hoz, mint elleneseihez, gazdagokhoz és szegényekhez egy-
aránt. Ha a lelkipásztor csak a gazdagokat látogatja meg, 
akkor a tényekbe való minden mélyebb beletekintés nélkül 
és tartózkodás nélkül kimondhatjuk, hogy az ő látogatásai 

nem lelkipásztori, hanem társadalmi látogatások ; ha pedig 
csak a szegényeket látogatja meg, nem lehet azt mondani, 
a mit pedig olyan gyakran mondanak, hogy csak a sze-
gényeknek van lelkipásztoruk, mert igaz lelkipásztor-e az, 
a ki csak a szegényeké, vagy más szóval csak azoké tud 
lenni, kiket szegénységük kötelez arra, hogy elfogadják a 
lelkipásztornak rájok gondoló figyelmét, akár óhajtják azt, 
akár nem?« 

Blaikle Vilmos hit- és jogtudor, a skót szabadegy-
ház edinburghi új kollégiumának nagynevű tanára, az 
egyetemes presbyteriánus szövetség egyik megalkotója és 
éltető lelke, ki ezen célból a hetvenes évek második felé-
ben. 1876-ban hazánkban is járt, homilétikai és lelki-
pásztori theologiai művében teljes részletességgel foglal-
kozván a lelkipásztori látogatások kérdésével, többek közt 
ezeket mondja: >A lelkésznek lelkipásztori kötelessége 
könnyen tehető kathedrai munkájának legértékesebb segéd-
eszközévé és a helyesen végzett kathedrai munka a lelki-
pásztorkodásban keresi a maga természetes kifolyását és 
alkalmazását. Csak a hívekkel való személyes érintkezés 
útján nyerhet a lelkész tiszta ismeretet róluk, tévedéseik-
ről, bűneikről, kísértéseikről, nehézségeikről, a vezetés azon 
módjáról, melyre szükségük van s a prédikáció azon 
irályáról, mely bejut közéjük és segíti őket. És csak ezen 
az úton ismerheti meg teljesen prédikációja hatását: hogy 
kiket ébresztett az föl. kiket hozott nyugtalanságba s kiket 
csöndesített le. Lelkipásztori látogatásai gyakran olyan 
szövegeket és tárgyakat sugallanak neki, a melyekről ha 
prédikál, életadó komolyság és hatalom lesz ebben*. Ő is 
a következetes rendszerességet ajánlja ezen lelkészi munka 
végezésénél. 

Fairhairn Patrielc hittudor, a skót szabad egyház 
glasgowi theologiai kollégiumának kiváló tehetségű volt 
igazgatója lelkipásztori theologiai nagy müvében szintén 
behatólag beszél a szóban forgó tárgyról s melegen ajánlja 
a lelkipásztori látogatásokat, mint a melyek által igen 
természetesen és alkalmas módon érezni fogja a gyülekezet, 
hogy lelkipásztori felügyelet alatt áll; mint a melyek által 
a lelkipásztornak folyton visszatérő jó alkalma van arra, 
hogy mintegy háziasabban törje meg az élet kenyerét a 
nyáj családai körében, mint a hogy azt a templomi 
kathedrából teheti, s mert azok által, a nélkül hogy keresni 
látszanék ezt, jó alkalmat nyer megismerni gyülekezeté-
nek családai vagy egyes tagjai körében azt, a mi hely-
telen. Ne sajnálja a lelkész erre a munkára a fáradságot, 
mert »itt is, mint más dolgokban, az, ki áldást akar nyerni, 
ne hányja fel a költséget.* 

Bátran mondhatom, hogy még több külföldi protes-
táns, vagy épen református egyházi írónak idevágó gon-
dolatait idézhetném, de megelégszem már annak egyszerű 
jelzésével, hogy az utrechti egyetem nagytudományú 
tanára, a holland van Qostersee is azon elv mellett foglal 
állást s azt védelmezi az általa felsorolt ellenvetésekkel 
szemben, hogy a reánk bízott nyájat behatóan meg kell 
ismernünk, mert mi nemcsak tanítók, hanem pásztorok is 
vagyunk, kiket a főpásztor állított a maga nyája egy részé-
nek élére. >A hű pásztor és lelki gondozó az idők folya-
mán több tiszteletet és bizalmat szerez magának, mint a 
legfényesebb tehetségekkel megáldott prédikátor, a ki csak 
prédikátor*. 

De — mint jelzém — magyar református egyházi 
író, a jó öreg Tóth Ferenc dunántúli superintendens is 
ajánlja »Lelkipásztori gondviselés« című műve II. szaka-
szának V. részében a hallgatóknak házaiknál ottan-ottan 
meglátogatását, »a mellyet ő mikor annak jó módját látja, 
hívatlanul viszen végben*. Felsorolja ennek hasznait ma-
gára a lelkipásztorra s a meglátogatott hallgatókra nézve 



(XXXV. §.), szembeszállván azon > nehézségekkel, mellyek 
a hallgatóknak házaiknál való meglátogatását lehetetlenné 
láttatnak tenni* (XXXVI. §.), s végre előadván »a Hal-
gatóknak az ő Házaiknál való meglátogatását illető Regu-
lák«-at (XXXVII. §.). Bizony mondom, sok és mély böl-
cseség van letéve ezen magyar református egyházi írónak 
itten jelzett §-aiban. 

Ime, ilyen alakok, ilyen férfiak tanításai állanak a 
szóban forgó tárgyat illetőleg én előttem. Ezekre hivatkozva 
merem én a cura pastoralist a felnőttek körében s a lelki-
pásztori látogatásokat ajánlgatni. Ha tévedek, nagyon meg-
bízható emberekkel együtt tévedtem el. 

Ezek után nekem magamnak már kevés mondani 
valóm lehet. 

Csiky Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

A dunántúli egyházkerület tanító 
állomásai. 

Nem kétlem, érdekelni fogja az olvasó közönséget 
azon kiszámítás, mely feltünteti a dunántúli egyházkerület 
tanítói javadalmazásának viszonyát az 1893: XXVI-ik 
törvénycikkhez. Ebből a kimutatásból meglátható azon 
államsegély mennyisége, melyet a tanítói állásoknak 
300 frtra, illetve 400 frtra való kiegészítése és a korpót-
lékok megadása igényel. 

I. A minimális 300 frton alul áll: 
1. A barsi egyházmegyében hat állomás 345 frttal. 
2. B.-somogyi egyházmegyében hét állomás 469 frttal. 
3. Dr.-palánki egyházmegyében két állomás 147 frttal. 
4. Komáromi egyházmegyében nyolc állomás 439 frttal. 
5. Őrségi egyházmegyében három állomás 173 frttal. 
6. Pápai egyházmegyében kilenc állomás 506 frttal. 
7. Tatai egyházmegyében három állomás 371 frttal. 
8. Veszprémi egyházmegyében tíz állomás 1138 frttal. 
És így a dunántúli egyházkerület 345 rendes tanítói 

állása közül 48 alól áll a minimumon, kiván 3888 frt 
kiegészítést. 

II. Másodtanítói, illetve önálló segédtanítói állások 
pótléka kitesz: 

1. Barsi egyházmegyében nyolc állomás után 
1800 frtot, 

2. B.-somogyi egyházmegyében tizenegy állomás után 
1440 frtot. 

3. Dr.-palánki egyházmegyében három állomás után 
500 frtot. 

4. Komáromi egyházmegyében huszonkét állomás 
után 1950 frtot. 

5. Mezőföldi egyházmegyében tizenhat állomás után 
2350 frtot. 

6. Őrségi egyházmegyében három állomás után 
150 frtot. 

7. Pápai egyházmegyében tizennégy állomás után 
3300 frtot. 

8. Tatai egyházmegyében tizenkilenc állomás után 
1100 frtot. 

9. Veszprémi egyházmegyében nyolc állomás után 
1300 frtot. 

Azaz 90 gyermek után másod vagy segédtanítót 
számítva 400 frt fizetéssel, 107 állomás után szükség-
lendő összeg 13,890. 

III. Rendes tanítóságok 400 ra emeléséhez szük-
séges : 

1. Bars egyházmegyében tizenkét állomás után 
1227 frt. 

2. B.-Somogy egyházmegyében tizennyolc állomás 
után 1725 frt. 

3. Dr.-Palánk egyházmegyében két állomás után 
347 frt. 

4. Komárom egyházmegyében huszonegy állomás 
után 1767 frt. 

5. Mezőföld egyházmegyében hat állomás után 
284 frt. 

6. Őrség egyházmegyében 10 állomás után 834 frt. 
7. Pápa egyházmegyében 20 állomás után 2113 frt. 
8. Tata egyházmegyében nyolc állomás után 968 frt. 
9. Veszprém egyházmegyében tizennyolc állomás 

után 2227 frt. Összesen 115 állomás utan 11,4-90 frt. 
IV. Korpótlékra kell 22.150 frt. 
Összesítés : I. Minimális összegre 3888 frt. II. Másod-

tanítóságokra 400-ig 13.890 frt. III. Rendes tanítóságokra 
400-ig 11.490 frt. IV. Korpótlék 22.150 frt. Fedezendő 
összeg 15.418 frt. 

Szekeres Mihály, 
esperes, t. b. elnök. 

Az énektanítás befolyása a vallásos érzelem 
fejlesztésére s az erkölcs nemesítésére. 

(Felolvastatott a solti egyházmegyei tanítóegyesület közgyűlésén.) 

Elnöki megnyitó beszédem tárgyául a következő 
kérdést választottam: 

Van-e befolyással az énektanítás a vallásos érzelem 
fejlesztésére s az erkölcs nemesítésére ? 

Alkalmat adott nékem e tétel föltevésére mélyen 
tisztelt főesperesünknek hozzám intézett legutóbbi levele 
— tárgyalásunknak ez is egyik pontját fogja képezni — 
melyben azon óhajtásának ád kifejezést, hogy az »ének-
tanításnak valamely célravezető módjáról gondolkodjunk«. 

Én e célt a vallásos érzelem fölébresztésében, a 
meglazult erkölcsök helyes irányba terelésében s megerő-
sítésében gondolom elérni. 

Vajha e gondolatom helyesléssel találkoznék! 
Megkísérlem azért e fölvetett kérdésnek megfejtését 

s a cél elérésére általam jónak gondolt módokat s kérem 
a tisztelt közgyűlést, méltóztassék megajándékozni becses 
türelmével! 

A fölvetett kérdés első tekintetre olyannak látszik, 
melyre a felelet nagyon könnyű, de nagyon is nehéz lehet; 
egyéni fölfogásunktól függ annak értelmezése, magyarázata. 
Szerény véleményem szerint a kérdésre más feleletet nem 
adhatok, mint ezt: igenis az énektanítás fölötte nagy befo-
lyással van a vallásos érzelem kifejtésére, az erkölcs neme-



sítésére, ha nem pusztán robot munkát végzünk, hanem 
egész odaadással, lelkünk tiszta buzgóságával teljesítjük 
ebbeli kötelmeinket. 

A tiszta erkölcs alapja a vallásosságnak, s viszont 
a vallásosság erősíti, értékesíti a jó erkölcsöt. A mely 
kebelben e két fogalom összpontosul, ott a jó mag ter-
mékeny talajra hull s kivánt gyümölcsöt is terem úgy a 
földi, mint a sirontúli boldogságra. 

Korunkban a modern nevelés elve fogadtatott el s 
a reális tudományok előtérbe tolásával a hit- és morális 
tantárgyak mindig szűkebb térre szoríttattak s legkiválóbb 
pedagógusaink kemény harcot folytattak nem egyszer azon 
kérdés felett: vájjon célravezető-e ezen nevelési rendszer 
a vallásos érzelmek ápolására s az erkölcsök nemesítésére ? 
S végre is a sok eszmecsere, polémia után, ma már 
kezdik belátni a kormányközegek is, hogy a mit a régi 
rendszerben kárhoztattak, elítéltek, a hit- és erkölcstan 
szélesebb ismerete lehet az egyedüli út, mely visszavezet-
heti a népet őseink erős hitének, reménységének bevehe-
tetlen várához, a tiszta erkölcsnek, az erénynek forrásához. 

Mert, hogy a vallásos-erkölcsi élet hanyatlásnak 
indult alant és fent: azt bizonyítani fölösleges. Minden 
oldalról halljuk ama panaszokat: nincs meg az emberek-
ben, de még a gyermekekben sem a szülők, a felnőttek 
iránti kellő tisztelet, engedelmesség; nincs meg az egymás 
iránti hűség, ragaszkodás, az önzetlen szeretet, mely 
segélyre siet. Az egyházi és polgári törvények sokszor 
csak kényszer útján hajthatók végre; egyházi és polgári 
kötelmeinket csak fenyegetés, büntetés terhe alatt teljesít-
jük, s a legkisebb ily nemű teher ellen is orvoslást 
keresünk. 

A társadalom iránt vállalt kötelességeinknek teljesí-
tése körül nincs meg az a lelkesedés, mely megvolt 
Őseinknél s a jónak, a nemesnek szoros, de biztos ösvé-
nyén nagyon gondolkodva haladunk. 

Ezen általános baj megszüntetésére egyik hatalmas 
eszköz a vallásos nevelésben rejlik. Ez pedig a bölcsőnél 
veszi kezdetét. Azért is ne méltóztassanak fölösleges ki-
térésnek, vagy a kérdéshez szorosan nem tartozónak venni, 
ha a nevelésre vonatkozó nézeteimet a gyönge gyermeki 
korra is kiterjesztem. Már csecsemő korában, mintegy az 
anyatejjel kell, hogy magába szívja a jó erkölcsnek tápul 
szolgáló nedvet a gyermek s midőn az első szót kimondani 
próbálja, már akkor kell, hogy az édesanyától csak olya-
nokat halljon, melyeket elsajátítván, soha ne kelljen azok 
miatt pirulnia. Nagyon vigyázónak kell lenni azért az 
anyának minden szó kiejtésénél, mert a tapasztalás bizo-
nyítja, hogy a mit a gyermek megtanult, gyakori hallás 
és látás után megszokott, azt elhagyni — a leggondosabb 
nevelés mellett is — nagy feladat lesz reá nézve. Gver-
mek-korunk eseményei legtovább megmaradnak emlékeze-
tünkben, legyenek azok kedvesek, vagy bánatot okozók. 

Azonban azt tapasztaljuk, hogy különösen az alsóbb 
néposztály ezen igazsággal mitsem törődve, minden elő-
vigvázatot mellőzve, oly szabadon és nyiltan beszél gyer-
meke előtt sok dologról, mintha azok abból mitsem értené-
nek; nem veszik észre, hogy játékaikat félbenhagyva, 
egész figyelmüket a nagyobbak beszédjére fordítják s ha 
minden egyes szót nem vésnek is emlékezetük táblájára, 
de sokat megtartanak abból kitörülhetlenül. S midőn 5-ik, 
6-ik életévöket elérik, maguk a szülők bámulnak el leg-
először gyermekük nagy tudományán, midőn az játékai 
közben társaival előbb csak ellenkezik, azután ütlegelni, 
szidni, átkozni, káromolni kezdi sokszor azt, a kivel leg-
inkább szeret játszani. S kérdezik ilyenkor nagy meg-
lepetéssel: kitől hallotta ez a gyermek az ilyen beszédet? 
Ki tanította rá? Persze, nem jut eszébe sem a papának, 

sem a mamának, hogy egy felhevült pillanatban gyermekük 
fülehallatára ők szidalmazták egymást, embertársaikat, 
sőt talán a jó Istent is; ők átkozták a sorsot, a nehéz 
időket, az ellenök vétkezőket, nem gondolva meg akkor, 
hogy az ártatlan szív jóra és rosszra egyaránt fogékony 
s hogy a gaz mindig előbb gyökeret ver. mint a jóizű 
gyümölcsöt termő növény. S ha már tudatára jött a szüle 
gyermeke ezen erkölcsi fogyatkozásának, legalább igyekez-
nék azt, minden hatalmában lévő eszközzel megakadá-
lyozni s minden alkalmat elkerülni, mely tápot ád az 
erkölcsi mételynek tovább terjedésére. De hány szüle van 
olyan, ki örömtelve így kiált fel: Lám, de okos a lelkem! 
Ki hinné, hogy mennyit tud már!? Nem is gondolva arra, 
hogy a minek örül, az gyermeke boldogtalanságának alapja, 
melyet nem ápolni, növelni, de gyökerestül ki kellene 
irtani. Sőt olyan szülők is találkoznak, kik gyermekük 
gyors felfogásán s tréfás fecsegésén gyönyörködve, maguk 
oltják szivökbe az erkölcstelenség magvait. 

Az ilyen gyermek aztán ha iskolába kerül, kimond-
hatatlan sok keserűséget okoz a lelkiismeretesen körül-
tekintő tanítónak, míg megértetheti vele, hogy a mit a 
szülői háznál, vagy bárhol megtanult, a durva, szemérmet 
sértő beszédekből, azt mind el kell felejteni, mert a jó 
Isten csakis a tiszta szivű, jó gyermeket szereti, de a ki 
őt káromolja, törvényeit megrontja, embertestvéreit szidal-
mazza, átkozza, azoknak kárt okoz: azt előbb-utóbb meg-
bünteti. 

Egy-egy ily alkalommal nagy haszonnal tárgyalhatók 
az erkölcsnemesítő olvasmányok, az Isten tulajdonságait 
magyarázó énekeink olvastatása s azoknak megértetése 
után egy odaillő versnek elénekeltetése, mely bizonyára 
meglágyítja a sziveket s mint a nyári jótékony eső föl-
frissíti, életre kelti a gyermeki kebelben szunnyadó neme-
sebb érzelmeket. íme az első lépés arra, hogy az ének-
tanítással alapját rakjuk le a gyermeki kebelbe az igaz 
vallásosságnak s az életet kedvessé tevő tiszta erkölcsnek. 

Itt azonban megállapodni nem szabad. A gyermekek 
korához képest fokozatosan haladni kell a megkezdett 
nyomon. Ha már az énekdallam vezérhangját jól begya-
koroltuk, próbát kell tenni előbb két majdí három hangra 
betanítani könnyebb énekeinket; az újdonság már magá-
ban ösztönt ád a gyermeknek a tanulásra, s hallva a 
gyönyörű összhangzatot, egész valója átszellemül s önkén-
telenül leborul annak királyi széke előtt, ki őtet és gyer-
mektársait oly kimondhatatlan drága kincscsel, az Ő szent 
nevét magasztaló hanggal megáldotta. Fölébred lelkében 
a jó, a szép. a nemes eszmék iránti érdeklődés, azoknak 
megvalósítására életkorának növekedésével ereje is meg-
izmosul. 

így fejlődik aztán lépésről-lépésre a szív jól elkészí-
tett talajában a mindenséget fentartó szeretet istenéhez 
való ragaszkodás, akaratján való megnyugvás, az isteni 
és emberi törvények iránti tisztelet, engedelmesség nem-
zedékrol-nemzedékre s így fog eljönni azón idő, melyben 
az emberiség nemzeti és felekezeti különbséget nem ismerve, 
egy érzelemben, az örök Isten iránti szeretetben összeolvad. 

A népek történetében a vallásos és nemzeti énekek 
mindenkor nagy szerepet játszottak. Bebizonyított dolog, 
hogy nincs oly szép zene, mint az emberi hang, ha az 
kellő iskolázás mellett ki van művelve. Nincs oly hangszer, 
melynek hangjai — a legjobb kezelés mellett is — oly 
hatást idéznének elő a hallgatók szivében, mint egy szép 
összhangzatos ének előadása egy jól begyakorolt ének-
kar által. 

Egy-egy ünnepélyes alkalomra írt összhangzatos ének-
nek szép előadása ezreket megindít, könyeket csal ki a 
szemekből, melyek kiáltó bizonyságai annak, hogy a szív 



mélyére hatolt s fölébreszté a szunnyadó nemes érzel-
meket, melyek egy helyén és idején alkalmazott felhívás-
nak engedve, nemcsak jó tettekre, de áldozatokra is 
késztet. 

A szép éneklés nemcsak a vallásos érzelmek föl-
keltésére s ébrentartására, embertársaink iránti jótékony-
ságra, de hazaszeretetre is ösztönöz. 

Őseink harci dalai, az örökbecsű Rákócy-induló 
lélekemelő hangjaiból hány ezeren merítettek bátorságot, 
lelkesedést s nem félve a halált osztó fegyverek dörgésé-
től, rohantak az ellenségre s mentették meg a hazát utódaik 
számára. Nemzeti szabadságharcunk idején Petőfink s több 
jeleseink által szerzett hazafias költeményeknek mintegy 
varázsütésre született dallamuk s a lelkesedést lángra 
gyulasztó szebbnél-szebb harci riadók cselekedték azt, hogy 
addig soha fegyvert nem fogott dicső honvédeink féliste-
nekké nőtték ki magukat a véráztatott csatamezőn! 

A Szózat, a Hymnus szívből jött és szívhöz szóló 
hangjai, a vérünkből nőtt s vérünkké vált Kossuth-nóta 
mélabús, de elhatározásra késztető dallama nem buzdí-
tanak-e hazaszeretetre, nem öntenek-e bátorságot a félénk 
szívűekbe is ? Hiszem, hogy ezen énekdarabok szövegeit és 
dallamait, maga az ég sugallta jeles költőink és zene-
szerzőinknek, hogy általuk életre keltsék a szunnyadó 
hazaszeretet lángját, hogy lelkesedésre buzdítsák a tétlen-
ségre kárhoztatott elfásult lelkeket. 

Ki tagadhatná, hogy isteni tiszteletünknek egyik leg-
szebb tényezője a gyülekezet együttes szép éneklése, mely 
nemcsak emeli a hivő lelkek buzgóságát s ájtatosságra 
készteti a lágymeleg sziveket, de a belső érzés tettekben 
is nyilvánul, midőn az egyház oltárára önként meghozza 
áldozatát, a szűkölködő, az özvegy és árva könyeit ön-
kéntes adományaival törülni siet a nélkül, hogy tudná 
a balkeze, mit cselekszik a jobb. 

Ha már az egyszerű énekdallamok szép előadása 
is ily hatással van az emberi lélekre, mennyivel inkább 
növelheti s növeli is az összhangzatos éneklés a szív, 
a lélek nagyratörő érzelmeit! 

Azért is igyekeznünk kell gyülekezeteink éneklését 
minél zengzetesebbé, minél szabatosabbá tenni, mit az által 
érhetünk el, ha iskoláink növendékeinek nemcsak beta-
nítjuk az előírt énekdallamokat, hanem megtanítjuk azokat 
szépen, lelkesen előadni. 

Hogy pedig megkedveltessük, mintegy életszükségle-
tükké tegyük nekik e foglalkozást, magunknak kell jó 
példát mutatnunk; mindig jó kedvvel s a természettől 
nyert hangbeli tehetségünkkel kell sáfárkodnunk, hogy 
működésünk egész folyaman a szív valódi melegségével, a 
lélek egész buzgóságával tegyük kellemessé előadásunkat. 

Ha így tanítjuk növendékeinket az egyházi énekekre 
s a nemzeti jelesebb dallamokra, biztosak lehetünk arról, 
hogy az iskolából kikerülve sem fogják e téren szerzett 
ismereteiket elhanyagolni, kivált ha nem riadunk vissza 
az ifjúsági egyletek alakításától, hol, az eddigi alapra to-
vább építve, »egy új nemzedéket állíthatunk az egyházi 
és községi adminisztráció élére, mely meg tudja becsülni 
az iskolát s ezzel együtt a tanítót is*,* ki egész életét 
az új nemzedék tökéletesítésére szenteli. 

Ezen ifjúsági egyesületekben nemcsak az életre szük-
séges tudnivalókban nyernének előmenetelt az egyház és 
község jövendőbeli tagjai, hanem a szép éneklés gyakor-
lása által mintegy előkészítő iskoláját képeznék a felnőt-
tekből alakítandó ének-karnak. 

Igaz, hogy sok nehézséggel, mondhatnám kellemet-
lenséggel jár a mai szabadon nevelt ifjúságnak egyletekbe 

* Krammei- József. 

vonása, összetartása, épen úgy, mint az ének-kar vezetése, 
tanítása; de van-e aztán szebb jutalom annál az édes 
tudatnál, hogy a nehéznek bizonyult munkát elvégeztük, 
a messze távolban látszó célt elértük s fáradságos mun-
kánk által a jobbak elismerését is kiérdemeltük. 

Ne riadjunk azért vissza az e téren reánk várakozó 
nehézségektől, sőt a kellemetlenségektől sem. Hiszen, ezen 
kötelesség teljesítése által nemcsak az Isten, de az em-
berek előtt is kedves dolgot cselekedtünk, mivel a kelle-
mes szórakozás és szórakoztatás mellett a lelkeket neme-
sítettük, bennük a jó ízlést fejlesztettük, a szép iránti 
érzéket istápoltuk s mindenek fölött az időnek okos fel-
használása által a vallásos érzelem fejlesztésére, valamint 
a tiszta erkölcs nemesítésére is némi befolyást gyako-
roltunk. 

íme, ezeket a gondolatokat keltették bennem, mélyen 
tisztelt főesperesünknek — megnyitó beszédem elején idé-
zett — szavai. Nem tudom, jól fogtam-e fel a kérdést, 
melyet óhajtásának alapján magamnak föltettem s mennyire 
sikerült annak megfejtése. Mindenesetre kell, hogy mind-
nyájan tanulmány tárgyává tegyük az ő óhajtását s jövő 
közgyűlésünknek annak megoldása képezze tanácskozá-
sunk főtárgyát s kötelességünk már ez alkalommal meg-
bízni valakit, hogy az énektanítás célravezető módjára 
nézve tervezetet készítsen. 

Filep Endre, 
tanítóegyesületi elnök. 

T Á R C A . 

Az ötödik evangeliom. 
Irta : Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás.) 

A synagógákat látogatta Jézus Názárethben, talán 
Jeruzsálemben is. S általuk vezettetett be az írásba s tanulta 
ismerni a •» régiek* nézeteit. 

Hogy milyen eredménynyel, azt már tudjuk. Ha valaki 
egyszer nem sajnálja fáradságát s azokat a helyeket kiírja 
az evangeliomból, hol Jézus direkt vagy pedig sejtetve utal 
az írásra, csodálatosan nagy számot fog kapni. Az ó-tes-
tamentomok minden lehető személyeiről és eseményeiről 
emlékezik. Beszél az ember teremtéséről, a házasság szer-
zéséről, Ábel haláláról, Noé napjáról, Sodorna elpusztu-
lásáról, Ábrahám történetéről, Mózes égő bokráról, említi 
a pusztai mannát, az érckigyót, Dávid bujdosását, Sala-
mon pompáját, Illés prófétaságát, Jónás jelét, Zacbariás 
martyromságát, mely események a zsidó iratok egész idejét 
felölelik. És hányszor feleié elleneinek vagy tanítványainak: 
Hát nem olvastátok ? vagy _ röviden: Meg vagyon írva. 
Hányszor mondja: Hogy az írás beteljesednék. S e direkt 
utalások mellett Jézus beszédei tele vannak Mózes- és a 
prófétákra való vonatkozásokkal. A hegyi beszédben, a 
János által megőrzött példázatokban, a tanítványokkal 
folytatott beszélgetésekben alig van gondolat, mely az 
ó-testamentommal ne volna összefüggésben. Barát és ellen-
ség, farizeus és saduceus, tanítvány és idegen előtt; a 
pusztában úgy, mint a templomban; fellépése első napjá-
tól kezdve élete végéig újra meg újra az írásra hivat-
kozik. Jézus Isten igéjében és Isten igéjéből él. Az Úr 
beszéde volt lakos benne. (Ján. 5, 38.) Ez élete és táplá-
léka. A szentírásba és népe istenéletébe a patriarcháktól 
az utolsó prófétáig való belemélyedés ez a szentelt föld, 
melyből Jézus szelleme, képzettsége kinőtt. És hála írás-



tudósságánalc, úgy érintkezik az írástudókkal, mint hozzá 
hasonlókkal s ezek kénytelenek bölcsesége lelett álmél-
kodni, hár tudják, hogy nem tanult ember, vagy mint ma 
mondanánk, nem akadémikus. 

A ki azonban az írást csak egy kissé is ismeri, az 
tudja, hogy abban többet talált Jézus, mint »egy csomó 
gyöngyszemet és aranydarabot a bölcseségből«. Az élő 
Isten nyilatkoztatta ott ki magát előtte. Még pedig nem-
csak a maga örökkévalóságában, mindenütt jelenvalóságá-
ban, mindent tudásában, szentségében és igazságosságában, 
hanem jóságában és hűségében. 

Hiszen az ó-testamentom annyira hangsúlyozza Isten 
jóságát, melylyel természeténél fogva hajlandó irgalmassá-
got gyakorolni igazságosságának felette. 

Hosszútűrő, kegyelmes Isten Ő, a bűnös mindig 
bizalommal fordulhat hozzá. Jósága az isteni atyai szív 
jósága, könyörülő szeretet. Isten jóságából következik az-
után, hogy Izraelnek is ilyennek kell lenni. Szeiidnek, 
segítségre késznek a szükséggel és nyomorral szemben. 
Most annakokáért óh! Izrael — mondja Mózes — mit 
kiván a te Urad Istened tőled egyebet, hanem hogy féljed 
a te Uradat Istenedet, és hogy járj minden ő utain és 
hogy szeressed őtet, és tiszteljed a te Uradat Istenedet 
teljes szivedből, teljes lelkedből, megőrizvén az Úrnak 
parancsolatait és törvényit, melyet én ma parancsolok 
néked, hogy jól legyen dolgod. íme a te Urad Istenedéi 
az egek és az egeknek egei, a föld és mindenek, melyek 
abban vágynák. Mert a ti Uratok Istenetek, Isteneknek 
Istene és Uraknak Ura nagy Isten, hatalmas és rettenetes, 
ki nem személyválogató, sem ajándékot nem veszen. 
ítéletet szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek, szereti 
a jövevényt és ád annak kenyeret és ruházatot. Szeres-
sétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok 
Egyptom földén. (Mózes V. 10, 12—19.) Átkozott valaki 
elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek törvényét. 
És mondja az egész sokaság: Úgy legyen. (V. 27., 19.) 

És mennyi idézetet lehetne felsorolni, melyekben az 
igazi Isten és emberszeretet parancsoltatik. Dicsérjétek 
az Urat, mert jó, mert mindörökké megmarad az ő vigal-
massága. (Zsolt. 106., 107., 23., 118., 136. stb.) 

így már az ó-testamentomban megvolt alapja az 
istenség Atya fogalmának, a mint azt az új-testamentom 
kifejté. 

De még nem vagyunk czélnál. Nem elég csupán az 
írást ismerni, hogy valaki Krisztussá legyen. Saját törek-
vésünk, saját igyekezetünk, tanulásunk és szorgalmunk 
még nem tesz azzá. Valami magasabb erő, felsőbb elhívás 
kell ehhez. S megvoltak-e ezek Jézusnál ? Meg. Erre tanít 
meg bennünket a kijelentés. 

János tanítványai azzal a panaszszal állnak a mester 
elé, hogy az »a ki veled vala a Jordánon túl, keresztel 
és mindenek hozzá mennek«. 

Felele János és monda: Az ember nem vehet magá-
nak semmit, hanem ha menyből adatik néki . . . a kit 
Isten küldött az Isten beszédét szólja, mert az Isten ennek 
nem mértékkel adja a lelket. Az Atya szereti a fiút és 
mindeneket adott az ő hatalmába. (Ján. 3.) Az erő, mely 
Jézust hivatására képesíté és szentelé, onnan felülről a 
szeretet Atyjától jött alá. A mivel bírt, azt az égből nyeré. 
A mit beszélt, azt az Isten lelke által beszélé. 

Minden tisztán szellemi, történetfeletti s mozgatója, 
élete minden történetnek — mondja találóan Ewald — és 
vezetve-vezet bennünket titokzatos magasságba, melyet 
csak úgy ismerhetünk a mint van, meghajolván előtte. E 
magasság előtt állunk most, s annak legnagyobb bizonyí-
téka előtt. 

Ezt a magasabb erőt mondja maga Jézus is bölcsesége 
és igazsága forrásának. Emlékezzünk csak első fellépésére 
Názárethben. Akkor olvasta Esaiás könyvének azt a helyét, 
mely így kezdődik: »Az Úrnak Lelke vagyon nálam, azért 
kent fel és küldött, hogy hirdetném az evangeliomot*. 
Becsukta a könyvet és világos határozott szavakkal mondá: 
»Ma teljesedett be az írás a ti láttatokra«. (Luk. 4, 21.) 
Félre nem érthető módon jelenti ki, hogy az Úrnak Lelke, 
azaz a bölcseségnek és értelemnek Lelke, a tanácsnak és 
hatalomnak Lelke, tudománynak és az Úr félelmének Lelke 
nyugszik rajta. (Es. 11, 2.) 

Két forrást ismerünk tehát, melyekből Jézus merí-
tett, az egyik emberi, melyről a történelem tanít; a másik 
az isteni, melyről a kijelentés beszél. 

Tehát Jézus szellemi fejlődésénél két tényezővel kell 
számolnunk: 1. az Úr saját egyéniségével; 2. az Atya lelke 
által való isteni útmutatással. 

És csak ezekre kell szorítkoznunk. Avagy talán 
csalódnánk ? 

Kérdezzük meg magát Jézust. Senki más nem adhat 
jobb, világosabb feleletet kérdésünkre, mint ő. Talán szavai 
vagy tettei segítenek a kivánt megoldást megtalálnunk. 

Mindenesetre megerősíti állításunkat az első pontra 
nézve. Maga tereli figyelmünket *a saját egyéniség« nagy 
jelentőségére és kiváló értékére. A jó ember — mondja 
az Úr — az ő jó szivének kincséből hoz elő jókat. (Máté 
12, 35.) Minden írástudó — mondja máskor — ki a 
mennyeknek országára megtaníttatott, hasonló a házi gaz-
dához, ki az ő kincséből hoz elő ót és újat. (Máté 13, 52.) 
Mert — bizonyítja állítását Luk. 6, 45-ben — a szív tel-
jességéből szól a száj. 

A forrás, melyből a jó ember, a mennyek országára 
megtanított írástudó merít, tehát az Ur szája vallomása 
szerint a szív. A jó szív az a kincs, melyből ót és újat 
hoz elő. S minden a mennyek országára tanított írástudó-
nál ez az eset. 

Hát Jézusnál mennyivel inkább ? Ki volt tökéletesebb 
nálánál ? Ki multa felül Jézust vallási tekintetben ? Ki tanít-
tatott inkább a mennyeknek országára mint ő ? Ki vala 
jobban feljogosítva ót és újat hozni elő szive kincses 
kamrájából ? Hiszen ő az emberiség vallásos befejezettsége 
volt. Mit senki, sem előtte, sem utána nem tudott, azt 
valósítá meg: szeretvén Istent mindenek felett és szeret-
vén felebarátját, mint önmagát. A tiszta, tökéletes emberi 
eszményképe jelent meg benne. Egyszerre eszmény és 
valóság. Szónak és tettnek, tannak és életnek olyan össz-
hangja, melyhez hasonlót a történelem felmutatni nem 
tud. Jézust vallási tekintetben felülmúlni — mondja maga 
Strauss (Streitschriften II. 132.) —• minden időkre lehe-
tetlen. Nem csupán vallásos géniusz ő, hanem a megtes-
tesült Isten- és emberszeretet. Saját tapasztalásából tudja 
tehát, hogy mire van szüksége az embernek, s minek kell 
rá nézve lenni az Istennek, s mit kiván tőle és mit ad 
neki Isten. 

Az eszmény, melyet felismert és megtestesít, az ember-
és Isten-ismeret mélyébe vezeti őt. Saját belsejéből meríti 
az igazságot, mely az isteniség szabadságára és örömére 
juttatja el. Előképekre nincs szüksége. Maga-magának 
mestere és mintája. Minden szava, tette szivéből fakad. 
Eredeti ő a szó legnemesebb értelmében. 

Minél jelentékenyebb és eredetibb valamely jellem, 
annál kevésbé függ az tekintélyektől. Saját törvényeinek 
enged az és egyénisége hatalmának. 

Jézusban öntudatos volt ez a hatalom. Szemben a 
farizeusokkal, írástudókkal, papokkal mindig hangsúlyozza 
tekintélyét (auctoritását): mi közöm nekem a régiekhez ? 
Én, én mondom néktek! 



Auctoritása azonban nem abban áll, hogy elszakítja 
magát a régiektől és saját subjectivitását juttatja érvényre. 
Nem. Jézus erejének gyökérszálai Istenben vannak, a 
mennyei Atyában. Jézus erős és hatalmas, mert szabaddá 
tevé magát minden emberi, földi és elmulandótól és egé-
szen oda adá magát a láthatatlan örök Istennek. 

Soha senki nem gyökerezett annyira saját egyénisé-
gével Istenben, mint Jézus. Egész élete bizonyítja ezt. 
Állandóan egy emelkedő vonalon halad Istentől, Istenhez 
és Istenbe. A mi öröme volt a tizenkét éves gyermeknek, 
az az ifjúnak életszüksége lőn, és a férfiúnak életeleme 
maradt. Nem azokban kell-e nekem foglalatoskodnom, 
melyek az én Atyáméi? kérdi a gyermek. Én és az Atya 
egyek vagyunk, vallja a férfi. Istennel érintkezni, tőle 
tanulni, általa igazgattatni az volt tápláléka, az élete 
Közötte és Atyja közt meg nem szakított érintkezés volt. 
Hányszor vonult vissza az emberektől, a munkától, hogy 
az Atyával, hogy Atyjával beszéljen. Majd a pusztában, 
majd egy magános hegytetőn tölt sokszor egész éjeket, 
bizalmas, imádságos beszédben Istennel. 

(Folyt, köv.) Gergely Antal 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Johannes Mathesius. Ein Lebens- und Sittenbild aus der 
Iieformationsseit. Von Georg Loesche, Doctor der Philosophie und 
Theologie, k. k. o. ö. Professor der Kirchengeschichte in Wien. 
I—II. Bd. mit Portrát und Facsimile. Gotha, F. A. Perlhes, 1895. 

XXI. 639 -467 . lap. Ára 16 márka. 

Gyöngéd figyelem a bécsi tudós theologus és egy-
háztörténetíró részéről jutatta kezeimhez a Prot. Egyházi 
és Iskolai Lap-ban való ismertetés céljából e nagy művet, 
egy német egyháztörténetkutató bámulatos szorgalmának 
és alaposságának méltó gyümölcsét. Szerzőjét mi magyar 
protestáns theologusok is ismerjük. Az ő >Analectái«, 
»Florcnci beszédei* s »az osztrák protestantismus histó-
riájára* vonatkozó tartalmas >Évkönyvei*, a melyek ma 
már XVI. évfolyamukat járják, fényes nevet és helyet 
biztosítottak szerzőjüknek az újabb prot. theol. s különö-
sen egyháztörténeti irodalom terén. Mathesiusnak, ennek 
az igazi luth. papi alaknak »élet- és erkölcsképével« pláne 
méltán sorakozik Loesche azok közé, a kik Hagenbach 
és Nitzsch kezdeményezésére 1857. és 1861. óta meg-
írták és kiadták az ág. ev. és az ev. ref. egyház »atyjai-
nak és megalapítóinak életét és iratait*. Ennyiben müve 
méltó kiegészítője a XVI. századbeli német és svájci 
reformátorok életbiographiáinak. 

Mathesius, a cseh Joachimsthai reformátora, Come-
nius János mellett egyik elsőrangú s legjellemzetesebb 
alakja a históriai tényekben oly anyira gazdag s hazánk-
kal is összefüggő cseh-morva protestantismusnak. A maga 
idejében híres szónok, kitűnő író, hatalmas egyházszer-
vező, Luther életének legelső megírója s az ő házának és 
asztalának benső barátja és állandó vendége volt, kit 
ezenfelül nagyrabecsült Melanchthon és Eber, Spalatin és 
Camerarius s a ki áldásos széleskörű egyházi és irodalmi 
munkásságával maradandó nyomokat hagyott hátra a 
csehországi protestantismus történetében. Később a jezsui-
tismus s a Ferdinándok által szitott 30 éves háború 
idejében az egykori cseh prot. zöld virányokból »Pompeji-
hez hasonló állapotok* maradtak s a máglyák nemcsak 
a prot. hivőket, hanem a prot. irodalmat is megégették, 
úgy hogy Mathesiusnak művei is, a melyek pedig ezer 
meg ezer példányban forogtak közkézen, mind ritkábbá és 

ritkábbá váltak. Csak az ő >Luther históriáit* nem tudta 
megsemmisíteni a jezsuiták dühöngő fanatismusa. 

Mathesius »élet- és jellemrajza* önkéntelenül is két 
részre oszlik, a melyek egyike Mathesius életét és műveit, 
másika pedig nagy kiterjedésű levelezéseit foglalja magában. 
Az életrajzhoz a forrásokat Loesche Mathesius műveiből 
merítette, a melyekben igen sok az életrajzi adat, kiegé-
szítik ez életrajzi adatoliat a sűrű levelezések s az ő 
prédikációi. Egyengették Loesche útjait Vilmar, Laube, 
Müller, Sehweizer, Amelung és Ledderhose, a régebbiek 
közül Mathesius, Baltasár, a kiknek törekvései azonban 
a komolyabb életrajzok számába alig jöhetnek. így méltán 
mondja szerző Ledderhose művéről (1849.), hogy az öreg 
Mathesiusnak biographiáját (1705.) hallgatólag kiírta. 
Hogy művéhez Loesche igen sok helyszíni és levéltári 
kutatásokat is tett, az természetesnek tűnik föl annál az 
írónál, a ki nem másokat másol, hanem önállóan kutat, 
dolgozik és birál. 

Mint azonban előszavában említi, a prágai érseki 
levéltárt óvatosan elzárták, úgy hogy csakis dr. Wolkaus 
csernoviczi tanár »regestáiból« meríthetett némi anyagot. 

A mű első kötetét, mely Mathesius »életét* és 
> müveit« tárgyalja, hálából az elnyert theol. doktori címért 
a jenai theol. fakultásnak ajánlja a szerző. Az életrajz 
ismertetésében (1—258. 1.) mindenütt a reformátor fő 
alakja lép előtérbe s körülötte csoportosulnak a viszonyok 
és a mellékalakok. Adataiban teljesen megbízható, mert 
szerző a levéltárak poros aktáiban szorgosan utána járt 
a hőse életrajzára vonatkozó összes forrásoknak, a me-
lyeknek legnagyobb része az osztrák protestantismus tör-
ténetére vonatkozó »évkönyvekben« látott már napvilágot. 
Gazdag forrástanulmányok alapján önállóan ítéli meg az 
embereket és viszonyokat, s ennyiben a mű nemcsak az 
osztrák, hanem általában a német protestantismus törté-
netének is egyik igen becses adalékát képezi. A mellék-
alakok jellemrajzi festéséhez is kitűnően ért a szerző, úgy 
hogy e tekintetben szerző műve Köstlin Lutherével hoz-
ható párhuzamba. Alig képzelhetők hívebb jellemzések, 
mint a milyenek Mathesius »Lehr-, Wander- und Meister-
jahre* c. szakaszaiban olvashatók. 

A 261—639. lapon szerző Mathesius széleskörű 
irodalmi működését ismerteti, a melyből különösen az ő 
egyház-, iskola- és kórházrendezete, az ő beszédirodalma 
és Luther-históriája emelkedik ki. Mennél ritkábbá váltak 
Mathesius művei, annál becsesebbek azoknak Loesche 
által adott kivonatai és kommeníárai, a melyek egyúttal 
igen érdekes és tanulságos adalékai az akkori erkölcsök 
történetének. Egyházrendezete a joachimsthali gyülekezetek 
számára 1551-ből prot. egyházjogi szempontból is igen 
becses, s Mathesiusnak bámulatos körültekintő s egyház-
szervező képességéről tesz bizonyságot. Végül kritikailag 
ismerteti adatainak megbízhatósága tekintetében Mathesius-
nak predikációszerűleg kidolgozott »Luther-históriáját«, 
mely szakasz szerző művének egyik legszebb részletét 
képezi. Leghosszabb rész Mathesius »egyházi beszédeinek 
analvzálása*, mely a homiletika reformáció korabeli tör-
ténetéhez szolgáltat igen becses adatokat. És pedig bírálja 
azokat a Il-ik kötetbe is átmenőleg exegetikai, dogmatikai, 
polemikai és ethikai tartalmuk és külső szerkezetük és 
nyelvezetük szerint. A polemikai tárgyú beszédekben 
utalás történik a pápistákra, a mennyei prófétákra, az 
antinomistákra, sakramentáriusokra, Osianderre, Flaciusra, 
Schwenckfeldre és másokra, sőt még egy »eretnekjegyzékre* 
is akadunk bennök. Úgy látom, hogy a beszédek közül 
az ethikai tárgyúak a legtartalmasabbak. 

A müvet, mely kiállítás tekintetében dicséri az ismert 
góthai Perthes-féle céget, külsőleg Mathesius sikerült arc-



képe s egy autogrammos facsimile is díszíti. A II. kötet 
függelékében találjuk chromologiai sorrendhen széleskörű 
levelezését, I. Ferdinánd királyhoz szóló igazoló iratát. 
Mathesius iratainak kimerítő bibliographiai jegyzékét s a 
Mathesius életére és irataira vonatkozó régebbi és újabbi 
irodalmat. Végül a 443—467. lapra terjedő gondosan szer-
kesztett s a műben található helyekre és személyekre vonat-
kozó jegyzék könnyen használhatóvá teszi Loesche müvét, 
a melyben egynehány általunk jól ismert magyar vonat-
kozás is foglaltatik. így ír Melanchthon 1555. február 19. 
Mathesiushoz Lauterwald eperjesi lelkész vitatkozni szerető 
természetéről, vagy 1558. ír Mathesius Camerariushoz 
Murány várának erődítési viszonyairól és a császáriak által 
való megszállásáról, más levelekben a török veszélyről s 
több efféle. 

Üdvözöljük bécsi kollegánkat Mathesiusának meg-
jelenéseért, melylyel azt hiszszük, méltán ki fogja érdemelni 
a német protestáns kritika s a szaktudósok elismerését és 
köszönetet. E művével Loesche méltó helyet foglalhat el 
az újabb illustris német prot. egyháztörténetírók díszes 
sorában. Tanulhatnánk tőle, hogy szorgalmas utánjárással 
meg lehetne nekünk is menteni a mi magyar reformátoraink 
áldott emlékezetét. 

Eperjes. Dr . Szlávik Mátyás. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Az evang. egyház gyámintézete és a 
belmisszió. 

A kik ev. egyházunk jövő sorsa iránt érdeklődnek 
s aggódva figyelik 'meg azon destructiv szellemet, mely 
egyházunkat sorvasztó módon végzetes lejtőre vitte, azok 
mindinkább arra a meggyőződésre jöttek, hogy másként 
nem lesz képes egyházi s társadalmi feladatainak megfe-
lelni, csak úgy, ha a hivatottak minden lehetőt megtesznek 
a belső egyházias szellem felélesztésére, a közönynek meg-
törésére, s az evangéliumnak az életbe való átültetésére. 

Magam is egyike vagyok azoknak, a kik az egyház 
belső megújítására törekszenek s mivel meggyőződésem 
szerint az csak a belmisszió segítségével lehetséges, annál-
fogva folyton hangoztatom ennek szükségszerűségét s 
körömben iparkodom azt létesíteni is. 

Hogy a belmisszió egyházújító működésének hatása 
legyen s egyházunk minden terén ápolják, ez okból egy 
javaslatot nyújtottam be az ev. egyetemes gyámintézet 
közgyűlése elé, melyben a belmisszió egynehány kiváló 
feladatát a gyámintézet kötelességévé óhajtom tenni, külö-
nösen azzal szervi összefüggésbe hozni. 

Mielőtt döntésre kerülne, szükségesnek tartom ezen 
javaslatomat lapok útján egyházunk vezető férfiaival meg-
ismertetni, hogy annál jobban tudjanak hozzászólni s üdvö-
sen határozni. 

Az evang. egyetemes gyámintézet elnökségéhez kül-
dött javaslat ekként hangzik: 

Méltóságos s főt. ev. egyetemes egyházi gyámintézeti 
közgyűlés! 

Evangelikus egyházunknak anyagi és erkölcsi viszo-
nyai egyfelől s külső társadalmi helyzete másfelől sokkal 

ismertebbek, semhogy azokat az alább következők okáért 
akár csak rövideden is rajzolnom kellene. Az a sok 
panasz, melyet egyházi lapjainkban olvasunk és gyűlé-
seinken hallunk az egyházias szellem hanyatlása, vallásos 
áhítat, buzgóság és egyházszeretet hiánya és a hideg közö-
nynek napról-napra nagyobbodó mértékben való terjedése 
miatt, annyira megszokott dolog, hogy fel sem tűnik. Az 
ily természetű panaszokhoz újabban hozzájárult az ú. n. 
egyházpolitikai törvényeknek életbe léptetése miatti nagy 
aggodalom, mely annyira erőt vett rajtunk, hogy szinte 
elveszett az önbizalmunk. 

Minthogy a panaszok nagy részének jogosultságát 
tagadni nem lehet, hiszen tényleg felismerhető s látható 
az egyházat bomlasztó és rontó elemeknek sötét munkál-
kodása s minthogy az ú. n. egyházpolitikai törvényeknek 
életbeléptetése egyházunknak belső s külső életére átala-
kító hatású lesz, a társadalomban való pozícióját és az 
államhoz való viszonyát meg fogja változtatni és ezek 
következtében az egyik felekezetből a másikba való térítés 
és csábítás szabad lesz: ez okból szükséges, hogy evan-
gelikus egyházunk egyetemlegesen közös akciót indítson 
meg a bomlasztó bajoknak orvoslása, eltávolítása és az 
egyházias szellemű életnek felébresztése és ápolása cél-
jából, hogy ekként egyházunk a Krisztus által megvetett 
alapon hivatását az emberiség üdvözítése körül valóban 
betöltse. Gyülekezeteink magokra hagyatva sokkal gyen-
gébbek, semhogy az általános bajjal szemben tömörülés 
nélkül a bajokat kisebbíteni s illetőleg eltávolítani képesek 
lennének. Dicséretes kezdeményezésekkel már is találko-
zunk egyházunk egyes gyülekezeteiben; ámde hatékony 
erejök még nem mutatkozik s nem is lesz mindaddig, 
míg az ügyet az egész egyetemes egyházban fel nem 
karolják. 

A bajok nem oly természetűek, hogy közigazgatási 
úton megszüntethetők volnának; ez okból más utat kell 
keresni; de oly természetűek sem. hogy azokat a lelkészek 
magok megszüntethetnék, a miért szükséges, hogy az egy-
háziak és világiak közös szövetségre lépjenek és az ú. n. 
belmissziónak minden téren való érvényesítése és felkaro-
lása által egyházunkba új életet öntsenek. 

Közegyházunknak két intézménye van. a mely bel-
missziói célokat szolgál: az egyik a gyámintézet, mely 
anyagi segélyeivel siet emelni a gyenge és pusztuló gyüle-
kezeteket, a másik a Luther-társaság, mely népies kiad-
ványaival terjeszti a vallásos szellemet, emeli a buzgóságot 
s ápolja az egyház iránti szeretetet. 

Mind a kettő kellő alap nélkül működik s nagy len-
dületet nem vehet, mert hiányzik azon talaj, melyből táp-
láló erejét venné, nincsenek gyökerei, melyek a táplálékot 
felszívnák s feldolgoznák az intézmények felvirágoztatása 
és gyümölcsöző működése céljából. 

Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a belmisszió 
felkarolása által új életre támasztjuk egyházunk elalélt 
tagjait, visszahódítjuk a tőlünk elpártoltakat s megtartjuk, 
a kik eddig is ragaszkodtak hozzánk. 

Gyámintézeti gyűléseink különösen az alsóbb foko-



zatokon az anyagi viszonyok megvitatásán s az egyházak 
anyagi segélyének megszavazásán kívül alig tárgyalnak 
egyebet s úgyszólván tárgytalanok; e miatt az érdeklődés 
nagyon csekély s nem áll arányban azon anyagi áldoza-
tokkal, melyeket gyülekezeteink és egyesek hoznak. 

Hogy a gyámintézet működése sikeresebb s az egy-
háznak erkölcsi, szellemi fejlődésével, virágzásával bensőbb 
kapcsolatban legyen, javaslom, hogy a gyámintézet külö-
nösen a következő belmissziói munkálkodást vegye fel 
program mjába: 

1. Hogy az esperességi, kerületi és egyetemes gyám-
intézeti gyűlésen egyes kiváló jelentőségű belmissziói kér-
dések tárgyaltassanak: e végből az elnökség évről-évre 
megbíz valakit, egy e téren kiváló buzgóságról és tájé-
kozottságról ismert férfit, a ki népszerűen ismertet meg 
valamely belmissziói tárgyat s buzdít életbeléptetésére. 

2. Odahat a gyámintézeti elnökség, hogy az egyes 
gyülekezetekben házi Istentiszteletek honosodjanak meg, 
egyházi dalárdák alakuljanak, ifjúsági egyesületek kelet-
kezzenek s ez által az egyházias szellem felköltessék s 
ébren tartassék. A segélyre szorult egyházak között előny-
ben részesüljenek azok, melyekben a belmissziói munka 
nagyobb tért hódított. 

3. Nagyobb s különösen városi gyülekezeteknek kö-
telességévé teszi a diakonissza ügynek felkarolását legalább 
egy-egy diakonissza alkalmazásával. 

4. Elrendeli s előmozdítja prot. irányú vallás-erkölcsi 
felolvasások tartását; a népies egyházi irodalmat felkarolja 
lapok, olvasmányok terjesztése s egyházi könyvtár alapí-
tása által. 

5. A nép anyagi javának előmozdítása és takarékos-
ságra, mértékletességre való tanítása céljából közrehat egyes 
gyülekezetekben a hitelszövetkezetek alapítására. 

6. Egyáltalán tőle telhetőleg pártol a gyámintézet 
minden oly ügyet, mely a belmisszió körébe vág s az 
egyháziasság ápolását célozza. 

Eperjesen, 1895. júl. 10. 
Mayer Endre, 

th. dékán. 

B E L F Ö L D . 

Tizenkét éves vallássérelmi ügy. 
VI. 

Béki Sámuel lelkész felterjesztése a tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület közgyűléséhez, 1885. ápril. 20. 
Egy jelentékeny vallássérelmi ügyben bátorkodom 

tiszteletteljes jelentésemet a következőkben előterjeszteni. 
Az 1881-ik év szeptember havában Kassán egy 

csász. és kir. katonai alreáliskola állíttatott fel s azon 
iskolában kezdettől fogva mai napig folytonosan voltak és 
vannak ev. reformált vallású tanulók s tudomásom szerint 
e folyó iskolai évre is 14-en vétettek fel; kik közül egy 
közel bbi időben meghalván, a felekezetünkhöz tartozó 
tanulók létszáma 13. És bár az 1868. évi LIII. törvény-
cikk 21. §-a így szól (lásd idézve az I. szám alatt) mégis 

ezen törvény világos és félremagvarázhatatlan rendelkezése 
ellenére, ezen kassai katonai alreáliskolában az ev. refor-
mált vallású tanulók három éven keresztül vallásos okta-
tás végett a helybeli ágostai hitvallású lelkésznek voltak 
átadva, a nélkül, hogy ezen törvénytelen eljárásról az ev. 
reformált felekezetnek helybeli vagy más felsőbb hatósága 
akár az alreáliskolai parancsnokság, akár a vallás tanítását 
illetékes megbizás nélkül s így jogtalanul teljesítő ág. hitv. 
lelkész által értesítve lett volna. 

A mint tudomásomra jutott ezen törvénytelen el-
járás, törvényben biztosított jogaink s a felekezetek közötti 
viszonosság elleni ezen sérelem, a mult év október 22. 
napjáról főtisztelendő püspök Úr ő Nagyságához intézett 
hivatalos felterjesztésemben kértem ezen sérelem íargyá-
ban a szükséges lépések megtételét. Ennek következménye 
lőri főtisztelendő püspök Úrnak 1884. december 1-ső nap-
ján hozzám érkezett azon hivatalos tudósítása, mikép »a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr folyó 
évi november 13-án 40,850. sz. a. kelt leiratában arról 
értesít, hogy a kassai alreáltanoda ref. hitvallású növen-
dékeinek hitoktatása körül tudomására hozott szabálytalan-
ság megszüntetésére a csász. és kir. közös hadügyminiszter 
urat megkereste*. 

Majd egy hónapi szünetelése után az ügynek e folyó 
évi január 2-ik napjáról az alreáliskolai parancsnokság 
német nyelven szerkesztett megkeresésében ezen kérdést 
intézte hozzám: >A csász. és kir. birodalmi hadügyminisz-
térium kérdezi, rendelkezik-e a kassai ev. reformált egy-
házközség oly lelkészszel, ki esetleg a mi növendékeink-
nek a vallást német nyelven előadná*. Ezen kérdésre 
január 10-ik napjáról az volt feleletem, hogy itt helyben 
az ev. reformált felekezetnek olyan lelkésze, ki a vallás-
tudománynak német nyelven való előadására vállalkoznék, 
nincs; különben is itt Kassán, valamint Magyarország más 
helyein is az ev. ref. egyház tagjai általában a magyar 
nemzethez tartoznak, annak nyelvét beszélik s ezen fele-
kezetnek úgy a templomokban, mint az iskolákban tanítási 
nyelve egyedül a magyar«. 

Ugy látszik, hogy azon feleletem nem elégítette ki 
a császári és királyi közös hadügyminisztériumot, mert 
a főtisztelendő püspök úrtól 1885. március 11-ről az 
iránt lettem értesítve, hogy »a kassai katonai alreálisko-
lában tanuló helvét hitvallású növendékek vallástani okta-
tásával Gonda Lajos Budapesten állomásozó helv. hitval-
lású tábori lelkész bízatott meg.* Ezen intézkedés által 
állott be immár azon körülmény, hogy a kérdés alatt levő 
katonai alreáliskolában ez idő szerint az ev. ref. vallású 
növendékek egyáltalában semminemű vallásos oktatásban 
nem részesülnek: mert a vallásos oktatással megbízott 
Gonda Lajos ref. tábori lelkész Budapesten állomásozván, 
Kassára évenként csakis kétszer szokott jönni, tavaszkor 
és őszkor, s úgy értesültem, hogy megbízása is csak 
annyira terjed, mikép ezen kétszeri jövetele alkalmával 
részesítse a növendékeket vallásos tanításban. A közelebb 
mult március hóban nevezett tábori lelkész úr már volt 
is Kassán s reformált vallású növendékeinknek megtartotta 
az isteni tiszteletet, sőt mint a szülék által tudomásomra 
is juttattatott, azon botrányos és törvényellenes eljárást 
követte el, hogy a felekezetünkbeli növendékeket, minden 
előkészítés és ünnepélyes confirmáció nélkül úrvacsorában 
részesítette. Hogy ezen eljárása a tábori lelkész úrnak 
hitfelekezetünk régi gyakorlatával s az egyházi törvények 
idevonatkozó rendelkezéseivel ellentétben áll, mondanom 
is felesleges; sőt felekezetünkre nézve mélyen sajnálatos 
is ezen eljárása a tábori lelkész úrnak, mert méltán meg-
várhatnék tőle azt, hogy hivatása körében felekezetünk 
érdekeit bármely körülmények között is lelkesen képvi-



selje. s a hol szükséges, hallassa szavát felsőbb hatósága 
előtt is; törvénytelen eljárást pedig egyáltalában ne enged-
jen meg magának; mindezeknek pedig épen ellenkezőjét 
tapasztaljuk. 

Megemlítem, hogy a felekezetünkhöz tartozó növen-
dékek vallástanítás nélkül hagyása ellentétben áll a közép-
iskolákról szóló 1883. XXX. törvénycikkel is. Mert habár 
a gyakorlat igazolása szerint hazánkban a katonaság 
állam az államban, mégis ezen alreáliskola növendékei 
nem tartoznak oly szorosan a katonasághoz, hogy attól 
elválaszthatatlanok lennének; sőt a gyakran felmerülő 
példák igazolják, hogy ezen iskolából a növendékek ki is 
léphetnek s a mi többször történik, be nem válás esetén 
el is bocsáttatnak s így aztán más középtanodában kény-
telenek folytatni tanulói pálvájokat. Már ezen körülmény 
is feltétlenül szükségessé teszi, hogy a növendékek vallásos 
oktatása a középiskolai törvényeknek megfelelő legyen. 

Fokozza ezen hitfelekezetünk elleni sérelmét még az 
is, hogy míg ezen katonai alreáliskolában, a róm. kath. 
növendékek részére egy tábori lelkész önállóan van alkal-
mazva. s így a róm. kath. vallású katonaság lelki gondo-
zására az állami közös kincstárból itt Kassán két lelkészt 
tartanak; a görög-katholikus felekezetűek részére egyet 
szintén állandóan; az ágostai hitvallást követő és Mózes-
vallású növendékek vallásos oktatásáról pedig itt helyben 
törvényszerűen gondoskodnak: addig a mi hitfelekezetünk 
növendékeinek a Budapesten állomásozó tábori lelkész 
által évenkint kétszer adandó vallástanítás elegendőnek 
ítéltetik; a tényleges szolgálatban álló katonaság idő-
közönkénti lelki gondozása pedig, az ev. ref. egyházközség 
lelkészétől, minden díj nélkül megköveteltetik. 

Tisztelettel kérem azért a főtiszteletű egyházkerületi 
közgyűlést, méltóztassék ezen, hitfelekezetünk elleni vallás-
ügyi sérelmet becses figyelme tárgyává tenni s a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatási minisztériumnál odahatni, 
hogy ezen hitfelekezetünk jogait sértő katonai intézkedések 
megszüntettessenek; másfelől pedig Gonda Lajos Buda-
pesten állomásozó ev. ref. tábori lelkész illetékes hatósága 
útján utasíttassék arra, hogy régi gyakorlatunkkal és egy-
házi törvényeinkkel ellenkező túlkapásokra ne engedje 
magát ragadtatni, s tábori lelkészi állomásán is legyen 
őre felekezetünk jogainak, s a katonai felsőbb hatóságok-
kal szemben is igyekezzék hitfelekezetünk tekintélyét és 
jogait érvényre emelni. 

Kassa. Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
Amerikai hitfeleink lelki gondozása. 

Lapunk többször rámutatott immár arra a keresztyén 
testvéri szeretetre, melylyel a mi Amerikába szakadt hit-
feleinket az angol hittestvérek felkarolják, egyházzá szer-
vezkedésükben erkölcsileg és anyagilag támogatják. Har-
sány i Sándor clevelandi lelkésztársunk alábbi kérvénye 
és tudósítása újabb bizonyítéka az angol evangeliumi hit-
szeretetben munkás, áldozatkészségben gazdag erejének; 
egyszersmind buzdításul szolgálhatna arra nézve, hogy 
végre-valahára mi itthoniak is gondoljunk és tegyünk 
valamit Amerikában élő véreink és »hitünk cselédei* 
érdekében. 

Harsányinak, a lelkes fiatal misszionáriusnak, ki 

már eddig is oly jó munkát végzett az > amerikai bei-
misszió* mezején, apostoli tevékenységére minden igaz 
magyar protestáns ember hitbuzgósággal kérheti és kérje 
is velünk együtt a kegyelem Istenének további áldását, 
közelebbről pedig kívánjuk Isten segedelmét arra is, hogy 
válthassa be ama nékünk tett igéretét: »Legközelebb, 
dolgaim csökkentével, Isten segedelmével hosszú cikksoro-
zatot akarok írni a »Prot. Egyh. és Isk. Lap«-ba, körül-
ményesen ismertetve amerikai helyzetünket s a szervez-
kedési munkálatok folyamát.* 

Harsányinak az angol-amerikai misszió-tanácshoz 
angolul intézett előterjesztése így hangzik: 

Nagy tiszteletű misszióbizottság! 
Nyolc hónapi amerikai tartózkodásom és működésem 

folyamán, azon kötelességhez híven, melyet magamra 
háramolni tudok az által, hogy a nt. misszióbizottság 
megtisztelő meghívását a clevelandi misszióállomásra 
elfogadtam volt: számos oly megfigyeléseket, tapasztala-
tokat tettem e téren, melyen munkálkodni hivatva vagyok, 
hogy azokról informálni a misszióbizottságot, mint a prot. 
magyarság lelki érdekeinek nemeslelkű gondozóját, el-
mulasztani nem tudom. 

A clevelandi ref. egyháznak anyagi és szellemi téren 
való emelkedéséről, haladásáról tanúbizonyságot tesz az 
évi és negyedévi report és az a kisérő levél, melyet leg-
utóbbi kimutatásomhoz csatolni bátor voltam. 

Ezúttal inkább azon tapasztalatokról akarok beszá-
molni, melyeket missziói körutam folyama alatt a szét-
szórtan élő prot. magyarság lelki állapota körül magam-
nak szereztem. 

Nyolc hó alatt nyolc nagyobb magyar telepet láto-
gattam meg, testvériségre, összetartásra, egyetértésre, 
kálvini anyaszentegyházunkhoz való hithű ragaszkodásra, 
törhetlen hűségre, s a hol csak erre a viszonyok alkal-
masnak mutatkoztak, egyházak organizálására lelkesítve 
hitünknek sorsosit. 

A kegyelem Istene meg is áldotta fáradozásimat. 
Az evangelium kimutatta a maga élő erejét a confessio-
nalis voltáról híres prot. magyarságnál. 

Mint legfontosabb tényt emelem ki newyorki és 
trentoni látogatásimat. Előbbi helyen május 5-re hívtam 
össze a híveket, úrvacsorával egybekötött istentiszteletet 
tartottam nekik, kik ezen alkalomból mintegy 150—200-an 
gyűltek össze a 4-ik utcai angol presb. templomban. 

Délutáni istentisztelet után egyházi meetinget tar-
tottam, megbeszélendő a hívekkel azon módozatokat, 
mely szerint fölállítható volna New-Yorkban hitünknek 
temploma, organizáltatnék rendes gyülekezet, s hitelveink 
szerint, minden vasárnapon istentiszteletek tartatnának. 

E gyűlésen határozatba tétetett, hogy a kezdemé-
nyezés nagy és nehéz munkájában, a nemeslelkűséget 
irántunk, elhagyott prot. magyarok iránt, oly sokszor 
éreztetett testvér angol misszió segélynyújtása kéressék 
ki, annyival is inkább, mivel a congregationalisták és 
presbyteriánok mindent elkövetnek, hogy a legtekintélye-
sebb — és a többi magyar telepeken is — biztos talajt 
találjanak maguknak, beállított magyar prédikátorok által 
szedetvén el híveinket. 

Határozatba tétetett továbbá, hogy minden egyház-
tag havi 25 c. fizet az egyházközség fentartására és a 
kibocsátandó gyüjtőkönyvekben nagyobb összeg megaján-
lása által biztosítja az egyház fönnállását. 

E gyűlésen a legmelegebb lelkesedés és óhaj nyil-



vánult az egyház mihamarábbi megalakítása iránt. Tekintve 
a new-yorki helyzetet, az ott letelepedett prot. magyarság 
nagy számarányát, a megindított lelkesedés erejét, és azt 
a hagyományos prot. magyar áldozatkészséget, mely erejé-
ben századok folyamán sem vesztett: a legszebb remé-
nyeink vannak arra nézve, hogy a missziónak e tér meg-
munkálására befektetett áldozatkészsége, a lelkipásztor 
tevékenysége nem lesz meddő és gyümölcs nélküli. A 
new-yorki magyar ref. lelkész hatalmas támaszt nyer 
működésében azon körülményben, hogy ott a prot. magyar-
ság érdekeinek egy erőteljes organuma, a 12 éven keresztül 
fönnálló : Amerikai Nemzetőr című hetilap létezik, mely lap 
a mi érdekeinket védi, nemes munkánkban bennünket 
támogat, s a kath. sajtó gyűlölséget hirdető cikkeivel 
szemben a józan felvilágosodás útján haladva, a magyar-
ság erkölcsi fejlesztése és művelése körül jótékony sze-
repet visz. 

N.-Jersey államban fekszik Trenton, e legszebb prot. 
magyar koloniák egyike. E helyen mintegy 250—300 prot. 
magyar él, egyház, vallás és hit nélkül. Az a körülmény, 
hogy véreink az angol nyelvet nem bírják, okozta azt, 
hogy idáig nem tudván hova fordulni, nélkülözni voltak 
kénytelenek a vallás és egyház isteni intézményét. Epeked-
tek ők ama mennyei Világosság után, de kiáltó szavukat 
ez idegen országban senki sem hallotta meg. 

Én kétszer jelentem meg körükben s hirdettem nekik 
az Isten igéjét. E prot. magyarság körében 81 év óta 
kisded templomi ref. egylet áll fönn, melynek 78 tagja 
küzd azon ideális czél után, hogy évek folyamán, Isten 
megsegítő kegyelmével templomot építsenek maguknak. A 
propaganda szakszerű folytatására nem rendelkezvén kellő 
értelmes emberrel, sok dolgaim dacára is vettem magam-
nak arra alkalmat, hogy megkezdjem közöttük a szervez-
kedés nagy munkáját. Két nap alatt pusztán a magyarok 
között közel 300 dollárt gyűjtöttem s azonkívül kihasználni 
iparkodtam azt a nagyfokú jóakaratot is, melyét a szent 
ügy iránt angol prot. testvéreink körében tapasztaltam. 

így p. o. beszélvén e tárgyban Trenton városa pol-
gármesterével, tőle, valamint több tekintélyes gyárostól és 
vezérembertől birom az Ígéretet, hogy ők maguk körében 
mindent elkövetnek a megkezdett szent munka sikere érde-
kében. A lelkesedés roppant ereje nyilatkozik meg a tren-
toni atyafiak buzgó működésében. Egyházközségi gyűlésü-
kön jegyzőkönyvileg hozták azt a határozatot, hogy maguk 
részéről, mihelyt valamikép lelkészt nyernek, évi 250 frtot 
biztosítanak lelkészi járulékképen. Tekintve a mostani álta-
lánosan nehéz munkaviszonyokat, tekintve ezen, még csak 
most alakult kisded egyházra nehezedő templomépítési 
költségeket, mely feladatot mindenesetre elsőrendű szük-
ségnek kell tartanunk, a megajánlott 250 frt évi lelkész-
tartási segély nem csekély összeg. 

Nagyt. misszió bizottság! Legyen szabad nekem, ki 
népünk között élek, a viszonyokat ismerem, a helyzetet 
tanulmányoztam, jóakaratú meleg figyelmébe ajánlanom a 
Nt. misszió bizottságnak az alakuló trentoni, new-yorki 
és m.-carmeli egyházak szent ügyét. Igénytelen vélemé-
nyem szerint mindhárom helyre egyelőre elég volna 300— 
400 dollár segély olyképen a misszióhatóságtól, hogy ez 
összeg biztosíttatnék mindaddig nevezett lelkészi állomá-
soknak, míg csak azok önálló templommal, szervezett egy-
házközséggel nem bírnak. 

A misszió nemeslelkű segélye ezer és ezer lelket 
tarthat meg közvetlenül az evangeliumi anyaszentegyház-
nak, közvetve pedig idők multán magának az angol ref. 
egyháznak, mivel népünk évek folyamán elangolosodva, 
gyermekeik elamerikaiasodva, hithű tagjaiként fognak 
szerepelni annak az angol ref. egyháznak, mely nehéz 

időkben őket pártfogolta, egyházunk szent ügyét fölemelte 
és támogatta. 70.000 prot. magyar él az E.-Államok 
területén, ezeket megtartani az evangeliumi egyháznak, 
szép és Istennek tetsző feladat. 

Az öntudat pedig, hogy a nagyt. missziótanács, 
egy fejlődő magyar Sión épülését előmozdította, Isten 
országa szent ügyének lendületet adott közöttünk : jutalma 
lesz nemesszivűségüknek és áldozatkész nagylelkűsé-
güknek. 

E kérvénynek eredménye az lőn, hogy a misszió 
nemeslelkű segélyével, egyszerre három ponton sikerül Isten 
megsegítő kegyelme mellett bástyákat emelnünk a protes-
tantismusnak. 

A missziótanács ugyanis már Columbusban ez év 
ápril havában tartott gyűlésén magáévá tette az ajánlatot, 
s a new-yorki lelkészi állomás betöltését Moody András 
budapesti skót lelkész úrra bízta. Az ő ajánlata aztán 
végleg megerősíttetett a missziónak e hó 9. és 10-dik 
napjain Meadilleben tartott gyűlésén, a mikor is Demeter 
Bertalan volt sárospataki szenior hivatott ki az állomásra. 
Nagy lelkesedéssel szavazta meg a misszió (400—400 
dollár segélyt) az épülő m.-carmeli és trentoni ref. egy-
házaknak, hol a kálvinisták szintén dicséretre méltóan 
buzgólkodnak. Az utóbbi helyre Jurányi Gusztáv volt 
clevelandi ref. lelkész választatott meg, M.-Carmel betöltése 
pedig nt. Moody úrra és a sárospataki theologia tanári 
karára bízatott. E helyekkel együtt most már nyolc helyen 
nyert magának biztos talajt a magyar kálvinismus. De ez 
még nem elég. Még többet, sokkal többet kell tennünk a 
nagyszámú, mintegy 70.000 prot. magyar lelki érdekeinek 
megóvása körül. 

Hittestvéri szeretettel 
Harsányi Sándor, 
clevelandi lelkipásztor. 

N E K R O L O G . 

Kiss Benő. 
1855—1895. 

Ékesszavú prédikátor, nemes lélek, szókimondó 
egyenes ember, kedélyes, vidám természet: e szavakkal 
lehetne jellemezni Kiss Benőt, Gombának minap elhunyt 
fiatal lelkipásztorát. 

Gyömrőn (Pestm.) született 1855-ben október 6-án. 
Ősrégi papi családnak volt ivadéka. Atyja Kiss Lajos 
gyömrői lelkész és pesti esperes volt, egy szelíd lelkületű, 
finom műveltségű, ékesszavú lelkipásztor, kit Gyömrőn 
most is emlegetnek; emlegeti a nép: szép szaváról, mely-
lyel az Isten igéjét hirdette, nagy szeretetéről, melylyel 
híveit szerette; emlegetik az urak, a Teleki, Ráday, Dégen-
feld, Szilassy stb. család tagjai, kiknek valódi lelki atyjok 
volt; őrzi emlékét a papi hagyomány, mely Kiss Lajost a 
hívek lelki gondozásában, a »cura pastoralis«-ban kar-



társai közt mesternek tartotta. Ennek a mintapapnak, 
kinek gyömrői parokhiáján Török-Székács-Ballagi csalá-
dostól úgyszólván mindennaposak voltak, volt a fia s az 
ő nemes környezetében élte le kis gyermekkorát Kiss 
Benő. 

Különben a papi temperamentum régi családi örökség 
volt a Kiss nemzetségben. Nemcsak édes atyja, a fentebb 
említett Kiss Lajos, nemcsak Károly és Adolf nagybátyjai, 
amaz Mányon (Fehérmegyében), ez Új-Soóvén (Bácsm.), 
voltak lelkészek; nemcsak serdülő korában Gyömrőn sógora, 
néhai Szilágyi Benő oldalánál forgott jó példát nyújtó papi 
környezetben: hanem nagv-atyja és szép-atyja is palástos 
vitézei valának az Úr .lézus Krisztusnak. Szép-atyja, Kiss 
Benjámin, egyike volt azoknak a lelkes apostoloknak, a 
kik .József császár türelmi rendeletének idején Sárospatak-
ról és Debrecenből felkerekedve, a csehországi és morva-
országi kálvinistáknak a Molnárokkal, Tardyakkal és 
Szalatnayakkal az első papi nemzedéket szolgáltatták. 
Legöregebb Kiss Benő ezeknek is a legjavából lehetett, 
mert mint bistritzi lelkipásztor, ő volt a restaurált cseh-
országi kálvinizmusnak első esperese; még különb lehetett 
öreg Kiss Benő, gombai Kiss-ünk nagy-atyja, ki meg 
mint rovetschini lelkész a morvaországi kálvinistáknak 
volt köztiszteletben élt »superintendens« seniora. A cseh-
morva földre szakadt Kiss-ek, más jeles tulajdonságaik 
mellett azonban nyelvöket, magyarságokat is híven meg-
őrizték ; gyermekeiket — noha mind idegen feleséget 
vettek — magyaroknak nevelték, idehaza N.-Kőrösön, 
Kecskeméten iskoláztatták s a harmadik generatióban 
minden ivadékaikat visszaszármaztatták az édes magyar 
hazába. Kiss Lajos, Adolf, Károly s még életben levő 
testvéreik: Gusztáv (hódmezővásárhelyi nyug. tanár), 
Zsófia (néhai Kozma Lajos feketehegyi lelkész özvegye) 
és Krisztina (Mezey János csákvári jegyző felesége) így 
kerültek vissza szép Magyarországba 

Kiss Benő azonban nem sokáig élvezte a nagyhírű 
édes apa nevelői bölcseségét és szeretetét- 1865-ben, 10 
éves korában árvaságra jutott; nevelésének gondjain édes 
anyja zsarolyáni Márton Anna, nénje Fromm Antalné és 
nagybátyja Kiss Gusztáv osztoztak meg. Középiskoláit Guszti 
nagybátyja védszárnyai alatt Hódmezővásárhelyt, a theo-
logiai tanfolyamot Ballagi Mór vezetése mellett Budapesten 
végezte. Mindkettőt jeles eredménynyel. Az első lelkészi 
vizsgálatra készülés ideje alatt Hontmegyében, Nyéken, a 
Kalmár családnál nevelősködött, lelkészi vizsgálatja után, 
előbb Jászkiséren és Nagy-Kőrösön, később 1880—-1883-ig 
Cegléden és Budapesten káplánkodott, hatalmas baritonjá-
val, nemes szónoki hevével, egyenes nvilt modorával, ke-
délyes vidámságával sok tisztelőt, számos barátot szerezve 
magának. Nagyra becsülték nagynevű főnökei is: Cegléden 
az öreg Dobos, Budapesten a nagy Török Pál, kinek Kiss 
Benő volt utolsó és nagyon kedvelt káplánja. Az érces 
hangú, vidám kedélyű fiatal segéd N.-Kőrösön, Cegléden, 
sőt Budapesten is kedvelt szónoka volt a templomi közön-
ségnek és szivesen látott tagja a társaságoknak. 

Török Pál halála után elkívánkozott Budapestről s 

néhány hét múlva, 1883. őszén a Kalocsa melletti kis 
Ordas választotta lelkipásztorává. Kis gyülekezetében, hol 
hat évig szolgált, hamar megnyerte s mindvégig megtar-
totta hívei szeretetét. A templomban lélekkel prédikált, a 
hívek körében sokat forgott: intett, dorgált, tréfált, kedé-
lyeskedett, sőt (engedjen meg Nagy Sándor kollegánk) még 
»házalt* is ; paptársai nagyon szerették nyilt modoráért, 
páratlan egyenességeért, jóízű magyaros tréfáiért. Családot 
is Ordason alapított, nőül vévén 1886-ban Ilauer György-
nek, a Teleki grófok tetétleni tiszttartójának leányát, Ilo-
nát, kitől kilenc évi házasságából négy gyermeke született 
s jutott most gyászos árvaságra. 

1890-ben a Monor melletti Gomba nagyközség szép 
gyülekezete választotta lelkipásztorává, honnan a halál 
oly korán a legszebb férfikorban szólította el. De rövid 
pásztorkodása itt is emlékezetes s hívei szeretete, lelkész-
társai becsülése folyton növekedett irányában. Hivatásos 
lelkész volt. Ékesszavú prédikátor, erélyes kormányzó, a 
népet szerető s a nép által szeretett lelkipásztor. Kathedrá-
ját és palástját, népét úgy az uri, mint a közrenden, 
megbecsülte, hívei javát előmozdította, vallás-erkölcsi és 
anyagi előmenetelét szeretettel munkálta. Az egyházépítés 
modern eszközeit sem vetette meg: sikeres kisérleteket 
tett a belmisszióval. Hívei közt vallásos iratokat és lapo-
kat terjesztett, építő felolvasásokat tartott; anyagi boldo-
gulásuk érdekében »Hitelszövetkezet «-et alapított, mely 
az ő elnöklete alatt rövid időn szép virágzásnak indult. 
De népe is megbecsülte: szavára készséggel hajlott, ter-
veit, tanácsait megfogadta, nemes törekvéseiben híven 
támogatta, betegségében gyakorta látogatta, kész szívvel 
segítette, halálában példásan megtisztelte és szive szerint 
megsiratta. 

Mióta az idei tél végén erőt vett rajta a hűlésből tá-
madt tüdőbaja és a tavasz folyamán a templom dombján 
fölvánszorogni vagy a temető hegyére magát kocsin kivi-
tetni látták: hívei zokogva hallgatták megtört szavát és 
könyezve kisérték tántorgó lépteit. Mikor húsvét után egy 
fiatal házaspár esketése végett utolszor ment templomába 
s ott szava elfúlt, beszédet nem volt képes tartani: a 
vidámságra készült násznép könyezve távozott a tem-
plomból, otthon is eltűnt a lakodalmi vigság és elnémult 
a víg muzsika. Mikor jűnius elején egészsége helyreállítása 
végett Gleichenbergbe indult, hívei az uri és közrendből 
egymásnak adták a parokhia kilincsét; mindenki áldó 
bucsűszót, mindenki gyógyulást kivánt mondani távozó 
pásztorának. S mikor jűlius 15-én bekövetkezett a halála 
s 17-én a temetése, bár aratásnak vala a dandárja, népe 
abbahagyta munkáját, ordasi volt hallgatói, onnan való 
régi cselédjei, ceglédi tanítótársai, a környékbeli barátjai, 
ismerősei és tiszttársai, a gombai uri családok tagjai csak 
úgy özönlöttek gombai és gyömrői végtisztességtételére. 

Mi, kiket sógorsági kötelék is fűzött Kiss Benőhöz, 
mikor a betegségében és halálában megnyilatkozott emez 
impozáns részvétet láttuk, a fájdalom könyei mellett ama 
jól eső érzéssel kisértük ki koporsóját a gyömrői sír-
kertbe, hogy ime a lelkipásztornak híveire fordított sze-



retete megsokszorosodva sugárzik vissza hívei lelkéből, 
népe vonzalmából. 

Te szerettél, Benő, s ime a te néped is szeretett 
téged életedben és áldásban emleget hűlt poraidban! 

Szőts Farkas. 

E G Y H Á Z . 
A budapesti evang. esperesség július 30-án tar-

totta ez évi rendes közgyűlését Budapesten BacJiát Dániel 
főesperes és dr. Králik Lajos felügyelő elnöklete alatt. A 
gyűlésnek a rendes folyóügyek mellett az esperességi tiszti-
kar újból választása, illetőleg a szavazás eredményének 
kihirdetése volt egyik főtárgya. A választás eredménye a 
következő: főesperes Bacliát Dániel, felügyelő dr. Králik 
Lajos, jegyzők Scholtz Gusztáv budai lelkész és Fosszert 
Gyula ügyvéd, pénztárnok Beliczay Béla. ügyész dr. Csengey 
Gyula, levéltárnok Falvay Antal. Nevezetes tárgya volt 
még a gyűlésnek dr. Králik L. felügyelőnek egyhangúlag 
elfogadott indítványa, mely szerint a lelkészek az anya-
könyvek államosítása és a polgári házaszág behozása miatt 
szenvedett veszteségeikért lcárpótlandók. 

A Luther-Társaság 1894. évi működéséről ad 
számot az a Jelentés, mely közli Zsilinszky Mihály len-
dületes elnöki megnyitó beszédét, az 1894-ik évi köz-
gyűlés jegyzőkönyvét, az intéző bizottság működéséről 
való részletes jelentést, a társaság vagyonkimutatását, a 
tagok névjegyzékét s függelékül a társaság alapszabályait. 
A Luther-Társaság, mint a Jelentés mutatja, lassan bár, 
de évről-évre gyarapszik és erősödik. Kiad népies vallásos 
iratokat (a mult évben kettőt), segélyez tudományos theo-
logiai könyveket (most a Pukánszky B. »Héber nyelvtan«-át), 
segélyez egyházi lapokat (pl. a mult évben »A mi ottho-
n u n k a t 200, a »Könyves ház«-at 200, az »Evangelische 
Gloeken<-t 100, az »Evang. egyház és iskolá«-t szintén 
200 frttal), sőt a mult évi közgyűlésen elhatározta, hogy 
jövő évben havonként kétszer megjelenő vallásos nép-
lapot ad ki a nép számára s szerkesztőjét Bereczky Sán-
dor budapesti hitoktató személyében meg is választotta. 
A társaság tagjainak száma 410-ről 425-re emelkedett) 
Kiadványaiból a mult évben 466 frt 87 kr. árű kelt el. 
Vagyona a társaságnak 10.079 frt 58 kr. készpénzben, 
értékpapírokban és 7586 frt 46 kr. a különböző kiadvá-
nyokban. A szép missziót végző társaság elnöke Zsi-
linszky Mihály, alelnöke Bacliát Dániel, titkára Scholtz 
Gusztáv, pénztárnoka Bendl Henrik, a szűkebbkörű bi-
zottság elnöke Bacliát. Dániel, jegyzője Falvay Antal. 

Református templom Kispesten. Július 28-án 
délután 3 órakor a Kispesten építendő református templom 
ügyében Papp Károly budapesti református lelkész elnök-
lete alatt népgyűlést tartottak a kispesti reformátusok a 
Petőfi-utcai népiskola udvarán. A gyűlést isteni tisztelet 
előzte meg, melyen Török, József kőbányai s.-lelkész mon-
dott alkalmi beszédet. Isteni tisztelet után elhatározták, 
hogy a templom falait lehetőleg már ez évben, a millen-
niumra pedig — mint ennek szerény emlékét — az egész 

épülelet teljesen felépítik. Ez alkalommal a szent célra 
adakoztak illetőleg ajánlatot tettek: Ács László 50 frtot 
és egy nagyobb harangot, Baski János 30 frtot, Barnóthi 
Lajos 100 frtot és kétezer téglát beszállítva, Bán Kálmán 
100 frtot, Bertalan Béla 15 frtot, Benedek Lajos stilszerinti 
szószéket, Bottlik Pál 10 frtot, Gzetl Lajos 10 frtot, Füredi 
Pálné 50 frtot, Hamvas János 20 frtot, Hamza Elek vert 
ezüstből keresztelő medencét és korsót, Iván István 40 frtot, 
Keszi Sámuel márvány úrasztalt, Kappan Ferencz 50 Irtot, 
Kovács István a második nagy harangot, Kuni József 5 frtot, 
Lángos József szószékre aranyhímzésű terítőt, Nagy Ferenc 
20 frtot. Oszvald Imre 10 frtot, Pásztor Sándor 15 frtot, 
Petrovai István 3 frtot, Recsegi Kálmán az összes mázoló 
munkákat, Szalay Béla 5 frtot, F. Szabó János 50 frtot, 
Sarkadi János 20 frtot, Sallai János 50 frtot, Szakács 
Imre 20 frtot, Török József 50 frtot, Tóth János 15 frtot, 
Tárnok Árpád 10 frtot, Trenkó Julianna 25 frtot, Vörös 
József 1 irtot, Weiss Ferencz 5 frtot. A pénzben tett ada-
kozás összesen 779 frt. A kispesti református templomra 
a belügyminiszter országos gyűjtést engedélyezett. 

A pápai egyházmegye. Az egyházmegye júl. 4-iki 
közgyűlése végleg megállapította a lelkészi javadalmakat, 
az egyházakat osztályozta, a lelkészeket minősítette. Első 
osztályú egyház a traktusban egy sincs. Másodosztályú 
Csögle, Pápa Topolczafő. — Hogv a jelentő ívekről készí-
tett központi munkálat minő téves lehet adataiban, kitűnik 
a 800 írton alóli lelkészi javadalmak kimutatásából. Pl. a 
pápai egyházmegyében Tósok leányegyháznak 1192 koronát, 
Egeralja leányegyháznak 748 koronát, Dákának 1259 koro-
nát, N.-Szalóknak 1423 koronát, T.-Szent-Miklósnak 1312 
koronát összesen 5934 koronát mutat ki szükségletül, 
holott már az anyaegyházak Ajka, Adorjánháza, Kt.-Lak, 
Mihálvháza, Táp megkapták, vagy birják az 1600 korona 
javadalmat. Az egyházmegye kéri ezen összeg törlését, 
nem szándékozván a filiákat anyásítani, de az anyákat erő-
síteni akarja. 

I S K O L A . 

Az ev. theologiai akadémián Pozsonyban az 
1895/96. tanév szeptember 10 én fog megnyittatni. 1. Az 
egész évi tandíj (fapénz és szertári illetékkel együtt) ösz-
szesen 22 frt, melyből 15 frt az első; 7 frt a második 
tanév elején fizetendő le. Beiratási díj 1 frt. 2. A theol. 
akadémiának minden hallgatója élvezheti az alumneumot 
a kisebb évi díj lefizetése mellett (29 frt 30 kr.) s ez alapon 
betegség esetén ingyen gyógykezelésben részesül. Az alum-
neumi ingyen-asztal elnyeréséért a folyamodványok, a 
melyekben a szegénység hatósági bizonyítványnyal igazo-
landó, f. év augusztus hó 15-ig az igazgatóságnál benyúj-
tandók. Előnyben részesülnek lelkészek és tanítók fiai. A 
convictus (az alumneumnál jobb ingyen asztal) elnyeré-
sének feltétele, hogy az illető egy félévet pozsonyi tan-
intézeten töltött legyen s hogy tanulmányait igazoló osz-
tályzata legalább jó legyen. De más tanintézetről IV. évre 
hallgatók rendkívülileg, jó osztályzataik alapján, mindjárt 
felvehetők. A folyamodványok az akadémia igazgatóságánál 
f. é. aug. 15-ig nyújtandók be. 3. A theol. akadémián a jövő 
tanévben, mintegy 20 különféle (16 — 200 frtos) ösztöndíj 
kerül kiosztásra, körülbelül 2000 frt összegben. A mult 
1894,95. tanévben az akadémia 36, illetőleg az év végén 



maradt 34 hallgatója közül ösztöndíjban részesültek 26-an. 
Ezenkívül az igazgatóság kellő gondot fordít arra, hogy 
szegénysorsú, de szorgalmas s jó magaviseletű hallgatóit, 
correpetitori s nevelői alkalmazáshoz juttassa. 

Új ügybeosztás a kultuszminisztériumban. 
Wlassics Gvula kultuszminiszter egész új ügy beosztást 
léptet életbe szeptember elsején. Az eddigi X osztály 
helyett XII osztályt szervez és a rokon természetű ügyeket 
egy-egy osztályba helyezi. Az egyházi osztályok az elsők 
az új ügybeosztásban, azután következnek a művészeti 
ügyosztály és a tanügyi osztályok, az emberbaráti intéz-
mények új ügyosztálya, végre az alapítványi, jogi és gaz-
dasági osztályok. Új osztályban látják el a tanítói nyug-
díjügyeket is. A népneveléssel foglalkozó ügyosztály három 
alosztályra oszlik külön-külön főnökkel és önálló hatás-
körrel, mi által az ügyek alapos elintézését biztosítják, míg 
a céltudatos vezetést az egész népnevelésnél azzal bizto-
sítja, hogy minden három alosztály felett az ügyosztály-
főnök áll, a ki az elvi és fontosabb ügyeket végzi első 
sorban, míg a folyó ügyek az alosztályfőnökök kezében 
maradnak. 

A tanítók anyakönyvvezetősége ügyében az 
erdélyi egyházkerület igazgató tanácsa a következő ren-
deletet bocsátotta ki. Körrendelet valamennyi egyházmegyei 
és püspöki vizsgálat alatt álló egyházak tanácsainak és 
a hitfelekezetünkhez tartozó iskoláink tanítóinak. Minthogy 
több vármegye tekintetes közigazgatási bizottsága az állami 
anyakönyvek vezetésére több protestáns hitfelekezetü nép-
tanítót hozott javaslatba, részint anyakönyvvezetőnek, 
részint helyettes anyakönyvvezetőnek: ennélfogva a hit-
felekezetünkhez tartozó összes iskolák tanítói értesíttetnek, 
miszerint a magyar királyi belügyminiszter úr idei 57.381. 
szám alatt kell leirata értelmében s különösen tekintettel 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 141. §-ának második bekez-
désére, főhatóságunk részéről ezennel engedély adatik arra, 
hogy hitfelekezetünkbeii néptanítók az anyakönyvvezetői 
vagy helyettes anyakönyvvezetői tisztet elvállalhassák s 
azzal járó teendőket teljesíthessék. Kolozsvárt, 1895. 
július 25-én. Dr. Kolozsvári Sándor, elnök-helyettes, 
Márkus János, titkár. 

Útmutató a tanszerek beszerzése dolgában. 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter Útmutatót 
bocsátott ki a középiskolai természetrajzi, földrajzi, khémiai 
és fizikai eszközök beszerzése tárgyában. E 64 lapra ter-
jedő füzet nemcsak felsorolja a középiskolai oktatáshoz 
szükséges tanszereket és szemlélhető eszközöket áraikkal 
és beszerzési forrásaikkal együtt, hanem instrukciót ad 
a szertárak berendezésére és a tanszerek konzerválására 
is. Csatlakozik e füzet azon útmutatáshoz, melyet a köz-
oktatási minisztérium ezelőtt két évvel az irodalmi és törté-
neti tanításnál szükségelt szemlélhető eszközök tárgyában 
adott ki s melylyel középiskoláink e nembeli szertárait 
megteremtettük. 

A német nyelv a székes-főváros elemi iskolái-
ban tudvalevőleg kötelezett tantárgy. Tanítják belőle az 
írást és olvasást, meglehetős gyarló sikerrel. Wlassics 
Gyula közoktatási miniszter a napokban akciót indított a 
német nyelv tanítása ellen, a mennyiben kérdést intézett 

a fővároshoz, hogy nem volna-e már ideje, hogy a főváros 
elemi iskoláinak tantervéből a német írás és olvasás taní-
tása kimaradjon. Mi a tevékeny miniszter eme kezdemé-
nyezését mind paedagogiai, mind hazafias szempontból 
határozottan helyeseljük. A paedagogia elvi szempontjából 
a nevelés elemi fokán nincs helye az idegen nyelv taní-
tásának, gyakorlati tekintetből meg a német tanítás csak 
sikertelenségre és túlterhelésre vezet. Annak tudatára pedig 
már a tanítás terén is föl kell emelkednünk, hogy Buda-
pest nem német-magyar, hanem magyar főváros, melynek 
közigazgatása mellett elemi iskoláiban is érvényesülni kell 
a magyarságnak. A miniszter tervét különben csak a 
Lloydok és Journálok helytelenítik, a magyar sajtó álta-
lános helyesléssel fogadja. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Báró Kochmeister Frigyesné szül. Hombostal 

Karolina 77-ik születés napján, házassága 54-ik évében 
Budakeszin hosszas szenvedés után elhunyt és augusztus 
6-án Budapesten nagy részvéttel eltemettetett. Báró Koch-
meister Frigyes főrendiházi tag feleségét gyászolja az el-
hunytban. Kiváló műveltségű nő s a családi erények minta-
képe volt. A keresztyén jótékonyságot zajtalanul, de szor-
galmasan gyakorolta. Országos protestáns árvaházunk női 
választmányának tevékeny és áldozatkész tagja volt.. Áldás 
volt élete, áldásban él emléke. 

| Dr. Vasskó Gyula, a pozsonyi evang. theologiai 
akadémia tanára hosszas szenvedés után élete 40-ik évé-
ben Pozsonyban jobb létre szenderült. Munkás, érdemes 
férfiú volt, kit azonban évek óta sorvasztott gyógyíthatat-
lan szervi baja s e miatt előadásait már a mult tanév 
elején kénytelen volt beszüntetni. Az »Újtelep«-en szép 
nyárilakást építtetett, hol üdülést akart keresni, de mire 
behurcolkodhatott, ágynak esett s többé föl sem kelt. 
Temetése nagy részvéttel ment végbe Pozsonyban. Béke 
hamvaira! 

j Tordai István, a dunapataji ev. ref. egyház lelki-
pásztora, a solti egyházmegye volt jegyzője és tanácsbirája 
élete 78-ik, papsága 43-ik évében Dunapatajon, júl. 29-én 
elhunyt. Az elhunytban Feleki Józsefné, a foktői lelkész 
neje édes atyját gyászolja! Áldás emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A dunántúli evang. egyházkerület 

iskolai nagybizottsága Radó Kálmán felügyelő elnöklete alatt 
tartott ülésén a soproni theologiai intézet történeti tan-
székére 13 szavazattal egy ellenében Holczhammer János 
tanárjelöltet választotta segédtanárrá. — Sztehló András 
volt dobsinai és losonci, legutóbb budai evang. lelkész, 
nógrádmegyei kiérdem. főesperes, a napokban ünnepelte 
aranylakodalmát nejével, Sárkány Auréliával; a derék 
házaspárt egyesek és testületek közül sokan üdvözölték 



Budán, ebből a ritka ünnepi alkalomból. — A mányi 
(Fehérm.) lelkészi állásra a gyülekezet tagjai nagy több-
séggel Papp Albert drávaszabolcsi segédlelkészt válasz-
tották, kit »Józen Áron és Dőre Márton« című polemikus 
népiratkájáról egyházirodalmi téren is előnyösen ismerünk. 
Isten áldása legyen rajta és az ő munkáján! — Színijei 
G-erzson sárospataki főiskolai tanárt és könyvtárnokot a 
németországi Comenius-egvesület a Comeniusra vonatkozó 
irodalom körül szerzett érdemeiért rendes tagjává válasz-
totta. — A barsi evang. egyházmegyében a most meg-
ejtett tisztújításon főesperessé Baab Károly eddigi főes-
perest, egyházmegyei felügyelővé Kosztolányi Sándor eddigi 
felügyelőt választották a gyülekezetek presbyteriumai; a 
többi esperességi tisztviselők is az eddigiek maradtak. — 
A király Szente József budapesti tanítónőképző tanárnak 
a tanítóképző intézeti igazgatói címet és jelleget adomá-
nyozta. Szente egykor nagyenyedi kollégiumunknak volt 
egyik tanára, református egyházunknak is hű fia. Kitün-
tetése alkalmából rokonszenves tisztelettel üdvözöljük az 
ősz tanférfiut! — A bihar-udvari-i egyház lelkészévé sza-
vazattöbbséggel Szabó Imre tiszafüredi segédlelkészt válasz-
tották a gyülekezet tagjai. 

* Tompa-ünnepély a feketehegyi, fürdőben. 
Tompa Mihály az 1866-iki nyarat Feketehegyen töltötte, 
a hidegvíz kúrától várva gyógyulást egyre terhesebbé váló 
szívbajában. A fürdő közönsége kezdettől fogva nagy ke-
gyeletet tanúsított a nagy szenvedő iránt s halála évében 
kedvenc pihenőhelyét emlékoszloppal jelölte meg, 1888-ban 
pedig a fürdő sétányán szobrot emelt a költőnek. Az ez 
évi Tompa-ünnepélyt július 27-én tartották meg, melyen 
Szász Károly is jelen volt. Az ünnepély főpontját Könyves 
Tóth Kálmánnak a szobornál elmondott emlékbeszéde 
képezte, mely meghatóan ecsetelte a megtört költő lelki 
szenvedéseit. Utána dr. Frankó László szavalta el saját 
szerzeményű alkalmi ódáját, végül Szász Károly szólott 
programmon kívül a közönséghez, elmondva Tompának 
előtte kifejezett azon óhaját, vajha Feketehegy hűs forrásai 
s árnyas fenyvesei másoknak meghoznák azt az enyhü-
lést, a mit ő itt későn keresett. Az ünnepélyt sikerült hang-
verseny, bankett és táncmulatság követte. 

* Nyilvános kérelem. Magyarországi lelkészi körök-
ből ismerőseimtől oly sok hiányos címzésű s ennélfogva 
csak elkésve kézbesíthetett levelet kapok, hogy ezen úton 
kell fölkérnem velem levelezésben álló barátimat s ös-
merőseimet, hogy a hozzám intézendő leveleiknél követ-
kező címezést kegyeskedjenek használni: Pastor Rev. Alex. 
Harsányi 1961. E. Madison ave. Cleveland. 0. U. S. A. 
Harsányi Sándor, ev. ref. misszionárius lelkész. 

* Nyilt kérdés főtiszt. Szilády Áron úrhoz, 
mint a zsinati törvények »harmadik részének* alkotójához. 
1. Megengedhető-e az, hogy a szóban forgó jelölt a választó 
gyülekezet szomszéd községében, quasi ismerősöket láto-
gatni, alias egyéb célból megjelenjen, s ezt tudván a vá-
lasztó gyülekezet szóvivői, (természetesen mert tudtul ada-
tott nekiek, hogy mikor lesz ott a candidatus űr) 30—40-en, 
őt ismerkedés és egyéb megbeszélni valók céljából fel-
kereshessék. Történetesen megtetszik a jelölt s azt annak 
rendje és módja szerint, nem ugyan a választásra jogo-
sultak kétharmadának, hanem a megjelentek, illetőleg 
leszavazottak % többségével megválasztják lelkészül ?! 
2. Miután pedig a fenti eset köztudomásúvá lett s erről 

a felettes egyházi hatóság is értesült, megtagadhatja-e ilyen 
esetben az esperes a concessa kiadását, s hivatalból meg-
semmisítendő-e a választás, illetőleg megindítandó-e a 
vizsgálat, dacára annak, hogy a kisebbségben maradtak 
s elégületlenek nem fellebbeztek ?! Jó volna ezeket tudni 
a jövőben leendő jelölteknek, részint könnyebben célhoz-
jutás, részint miheztartás végett! Dézsy Mihály. 

2663/895. sz. Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett zilahi ev. ref. főgimná-

ziumnál betöltendő rendes tanszékre ezennel pályázat 
nyittatik. 

A tanszékkel egybekötött javadalom ez idő szerint 
évnegyedes részletekben kiszolgáltatandó 1000 frt fizetés, 
200 frt szálláspénz s két izben 100—100 frt ötödéves 
pótlék. 

Folyamodhatnak okleveles ev. ref. vallású egyének, 
kik a mennyiségtan, természettan tanítására vannak ké-
pesítve. 

A kinevezés a vallás- és közoktatási m. kir. mi-
niszter úr ő nagyméltósága jogkörébe tartozik. 

A kinevezett jogos és kötelezett tagja lesz a fele-
kezeti tanárok részére felállított országos nyugdíjintézetnek. 

Az állomás az 1895/96. tanév megnyitásakor fog-
lalandó el. 

Okleveles pályázó hiányában, egy évi időtartamra 
helyettes tanár alkalmaztatik évi 800 frt fizetéssel és a 
pályázati kérvény ilyen értelemben is elfogadtatik. 

A kellően felszerelt pályázati kérelmek legkésőbben 
augusztus 25-ig beküldendők a fent nevezett iskola elöl-
járóságához. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsától. 
Kolozsvártt, 1895. július hó 29-én. 

Szász Gerő, Parádi Kálmán, 
elnök - helyettes. tanügyi előadó. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumban a tornatanári állás megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. 

Javadalma 500 frt havi előleges részletekben, ha pedig 
a vívást is külön díjért magánórákban tanílani képes, a 
magándíjakon felül az intézet pénztárából személyes pótlék 
címén 100 forint. 

Kötelessége az utasítások értelmében a tornát mind 
a nyolc osztályban legkevesebb heti 16 órán tanítani. 

Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik az állást el-
nyerni óhajtják, hogy születési és képesítő oklevéllel fel-
szerelt kérvényeiket f. évi aug. hó 20-ik napjáig az igaz-
gatósághoz nyújtsák be. 

Az állás 1895. szept. hó 1-ső napján elfoglalandó. 
Rimaszombat, 1895. július 18-án. 

Bornemisza László, Fdbry János, 
igazgató választmányi elnök. 2—2 igazgató. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUI>APRHTKN. 
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K o v á c s F e r e n c . 

1823--1895. 1 
A hódmezővásárhelyi egyház és főgimná-

zium nagy jóltevője, a magyar tudomány egyik 
Mecaenása f. hó 5-én Tátrafüreden, hol üdülést 
keresett, bevégezte áldásos életét. 

Ravatalánál gyászt ölt a vallás és a tudo-
mány, melyeknek szent ügyét nagy tettekkel és 
ritka áldozatkészséggel, de a mellett nagy sze-
rénységgel és puritán egyszerűséggel szolgálta 
az elhunyt. 

Kovács Ferencet Hódmezővásárhely szülte 
ós nevelte, s tehetségének is az Alföld e derék 
városa nyújtott munkatér t kezdettől végig. A régi 
nemes család tehetséges sar ja már 1845-ben 
Csongrádmegye aljegyzője, 1848-ban városa szol-
gabirája, 1861-ben megyéje főjegyzője, 1867-től 
fogva huzamosb ideig alispánja s több ízben 
országgyűlési képviselője volt. Iíöztevékenységé-
nek súlypontja azonban az egyházi ós közművelő-
dési térre esik. 

Kovács Ferenc egyike volt evangéliumi egy-
házunk legbuzgóbb fiainak. Közel félszázadon át 
szolgálta egyházát mint hódmezővásárhelyi egy-
háztanácsos és főgondnok, mint békésbánáti egy-
házmegyei ós tiszántúli egyházkerületi tanácsbiró 
s végül mint zsinati és konventi képviselő. Es 
szolgálta áldásos munkával, fényes cselekede-
tekkel. 

Hódmezővásárhelyit elaggott szegények és 
gyámoltalan árvák számára házas telek adomá-
nyozásával és 5000 forintos alapítványával »Sze-
retetház«-at alapított, melynek házát és telkét 
közel húszezer forintra becsülik. 

Hódmezővásárhelytt a főgimnáziumot évti-

zedeken át nagy adományokkal gyámolította és 
pár évvel ezelőtt 5000 frtos alapítványával gya-
rapította. 

Hódmezővásárhelytt a népoktatás céljaira 
közel 5000 frtot adományozott. 

Hódmezővásárhelytt ép a folyó évben a 
harmadik templom felépítéséhez anyja emlékére 
10,000 frtos adománynyal járult . 

Ugyancsak a folyó évben a közművelődés 
oltárára azt a nagy áldozatot hozta, hogy »az 
1843—44-ik évi országgyűlési alsó tábla kerü-
leti üléseinek naplója« című hat kötetes nagy 
munkáját összes példányaiban, a M. T. Akadémiá-
nak ajándékozta, mellé csatolván még 2000 frtot 
olyan kikötéssel, hogy a könyvéből begyülendő 
pénz és a mellécsatolt összeg kamatja az Aka-
démia által kitűzendő történelmi pályakérdésnek 
szolgáljon díjazásul. 

Előzőleg azonban ebből a nagy munkából 
minden protestáns fő- és középiskolának egy-egy 
ingyen példányt ajándékozott. 

Ily közhasznú és áldásos volt az az élet, 
melyet most már néhai Kovács Ferenc az ő 
hűséges feleségével, Küry Terézzel, Hódmező-
vásárhelytt folytatott. Hit, tudomány és szeretet: 
ezek valának nemes életének fénylő szövétneki, 
mozgató erői. Hitfelei, kortársai meg is becsül-
ték érte már életében. Királya királyi tanácsos-
sággal, egyháza arcképe lefestésével, a tudo-
mány emberei akadémiai tiszteleti tagsággal tün-
tették ki a különben szerény ós rendkívül egyszerű 
embert. 

Legyen áldott a derék férfiú emléke közöt-
tünk. Nevét említsük áldásban, tetteit állítsuk 
például hitfeleink és honfitársaink elé, hogy ezek 
látván az ő jóságos cselekedeteit, dicsőítsék a 
mennyei Atyát és kövessék az ő szép példáját! 

Se. F. 



Cura pastoralis és pastoralis prudentia. 
Kifejtettem előbbi cikkeimben, hogy mily 

fontos és elmulaszthatatlan kötelessége a lelkész-
nek a cura pastoralis úgy az ifjúság, mint a fel-
nőttek körében, s felsoroltam több külföldi és egy 
nagyemlékezetű magyar református írónak e kér-
désre vonatkozó véleményét, mely megdönthetet-
lenül mutatja, hogy a cura pastoralist a gyakorlat 
alapján fejlődött elmélet mint igen komolyan 
veendő lelkészi kötelességet sürgeti, mint a mely-
lyel áll vagy esik lelkészetünk s emelkedik, avagy 
csak múló jelenségekben nyilatkozik annak hatása. 

Es a miket elmondék az élet, a lélek szük-
ségeinek figyelembe vételével, tehát lélektani 
alapon, vagy, ha úgy tetszik, elméletileg: milyen 
szépen tesznek a mellett e lapban bizonyságot 
egymás után a gyakorlati élet emberei, például 
a 30-ik számban a kölesei ágost. hitv. evang. 
lelkész, Bortnyik György, kinek » Adalékai« »a 
cura pastoralis«-hoz valóban fénylő tanulságot 
szolgáltatnak ezen magunkra ós gyülekezetünkre 
nézve egyiránt fontos, Istennek tetsző, mert az 
ő országát építő munka áldásos hatása felől. 

Nagy vétek, sőt bűn a cura pastoralist s 
annak egyik gyakorlási módját: gyülekezetünk 
családjainak s egyes tagjainak látogatását, föl-
keresését lelkészhez nem illő, az ő magasztos 
hivatásával ellenkező vházalás«-nak nevezni, a 
hogy ezt egyesek mondani szokták, sőt egyházi 
lapjainkban is nagy cynismussal leírni nem átall-
ják. Igenis, bűn ez, mert semmi másnak nem 
minősíthető, mint hanyagságnak, tehát a mi állá-
sunkban lelkiösmeretlenségünk tág köpönyegének, 
mely alatt aztán sok esetben nagyon könnyen 
elfér az is, hogy kathedrai munkánkat se vegyük 
komolyan, elhanyagoljuk konfirmációra előkészí-
tési kötelességünket s belopózni engedjük nyájunk 
körébe a farkasokat, az egyháziatlankodást, a 
templomkerülést, az egyházunk testét emésztő 
szakadárságot, egy szóval mindazt, a rni ellen 
nekünk gyülekezetünket óvni szent és háromszor 
szent kötelességünk. 

A cura pastoralis végezósét a » pastoralis 
prudentia a, a lelkipásztori eszély és okosság pa-
rancsolja nekünk. S mit értek én ezen »pastoralis 
prudentiacc alat t? 

Azt, hogy nézzük mindig az életet, azt a 
gyülekezeti életet, melynek vezetőiül Istenünk 
akaratából e lh ivat tunk; nézzük annak fény- és 
árnyoldalait, erejét és gyöngeségét ; azt, a mivel 
abban dicsekedhetünk, azt, a mi abban nem szol-
gál a mi dicsőségünkre ; azt, a mi abban erősí-
tendő, tovább plántálandó, s azt, a mit abból 
okvetetlenül ki kell irtani. Vizsgáljuk meg jól 
százszor és százszor is ú j r a mindezeket, s aztán 

mindig csak azt cselekedjük, a mire első sorban 
van szükség. 

Csináljunk lelkészkedósünk kezdetén, vagy 
ha már régibb ielő óta benne vagyunk is a lel-
készi állásban, csináljunk mindenesetre egy jól 
átgondolt munkatervet, hogy hol és melyik sebre 
tegyük először kezünket s aztán, mint jó orvosok, 
álljunk ott szüntelen a betegünk fölött, főként 
ha az súlyosan beteg volna, s készítsük azt előre 
az örvendetes gyógyulásra, melynek teljessége 
az örökkévaló élet boldog diadalma. Csináljunk 
munkatervet, számba vévén úgy a magunk erejét, 
mint az épületanyagot, hogy olyan fundamentomot 
ne vessünk, melyre aztán nem lenne mit raknunk, 
a mikor kedvetlenül fordulnánk el a rossz szá-
mítással kezdett, kellőleg be nem fejezhető épü-
lettől. 

De ne legyünk más oldalról a magunk 
munkatervének rabjai sem, mert hiszen a jöven-
dőbe bizton tekintő szemekkel senki bele nem 
pillanthat, az esélyeket előre senki ki nem szá-
míthatja ; egyes betegségeket hamarabb leküzd-
het jük s az eredetileg szándékoltnál más hatá-
lyosabb orvossággal könnyebben gyógyíthatjuk, 
mint a hogy előre gondoljuk ; a gyógyulási tüne-
tek komplikáltakká lehetnek, vagyis ki tudhat ja 
azt előre, hogy mit és hogyan hoz a jövendő ? 
Legyünk férfiak minden esetben, kik midőn nem 
akarnak megfeledkezni azon nagy ethikai elvről, 
hogy ne a körülmények uralkodjanak mi fölöt-
tünk, hanem mi uralkodjunk lehetőleg a körül-
mények fölött: más oldalról elég eszólyesek, okosak 
vagyunk tekintetbe venni az idők jeleit is. A 
farizeismus átka az, s azért is kiáltott a r ra jajt 
az Úr, mert nem gondolt, gondolni nem akart 
az idők jeleivel. 

A pastoralis prudentia alapvető munkájának 
abban kell először mindenesetre nyilatkoznia, 
hogy a gyülekezet anyagi állapota jöjjön jó rendbe, 
mert jól tudom ón azt, hogy Skócia, Anglia vagy 
Hollandia népének vallásossága csak annyiban 
van ott is a levegőben, a mennyiben ezt a levegőt 
a, gazdag anyagi hasznot hajtó gyárak, a világ-
tengerek habjai fölött drága kincseket hordozó 
hajók magasba szálló füstje jár ja át, terhesíti meg. 
Könnyebb annak a népnek vallásosnak lenni, a 
melyik gazdag, mint a melyik szegénységgel kiiz-
ködik, s ha aztán megvan nála, a mint hogy a 
nevezett országok népeinél teljes mértékben meg-
van, az atyákról szent örökség gyanánt átvett 
hit iránti hűség, a földiek után a mennyeiekre 
vágyó szent érzelem : ott persze olyan igen ter-
mészetes dolog a buzgó egyháziasságban jelent-
kező komoly vallásosság. 

Ilogy ezen munkát mi módon kezdje el a 
pastoralis prudent ia: ar ra nézve általános értékű 



jó tanácscsal embernek fia ugyan soha nem szol-
gálhat. De annyit mégis mondhatok, hogy itt is 
első sorban a cura pastoralis segít. Az anyagi 
szükség szülőanyja lehet a bűnnek, ele a lelkiek-
ben és erkölcsiekben való nyomorúság épen olyan 
móclon melegágya lehet az anyagiakban való 
Ínségnek is. 

Vessük hát kezünket a munkára lelkiekben 
ós anyagiakban egyszerre. Egyik sem nélkülöz-
heti a másikat, s kar-karba öltve haladhatunk 
legbiztosabban a cél felé. 

Abban áll a pastoralis pruclentia, hogy a 
gyülekezet való szükségeinek tekintetbe vételé-
vel mindig actualitásra törekedjünk, 

Ila nem volna helyes ós okos dolog minclig 
a hit által való megigazulásról prédikálni az olyan 
gyülekezetben, mely tántorí thatatlan buzgósággal 
ragaszkodik apái h i téhez; ha fölösleges volna 
minduntalan azt hirdetni, hogy a hit jó cseleke-
tek nélkül megholt állat, ott, hol az emberszeretet 
munkái ragyogó példákban nyilatkoznak m e g : 
épen úgy oktalan dolog volna, nem volna pas-
toralis prudentia nagy socialis kérdések meg-
vitatását tenni lelkipásztori minőségünkben tartott 
felolvasásaink tárgyaivá ott, hol a társadalmi élet 
folyama a maga jól kivájt modorában a partok 
veszélyeztetése nélkül halad. Ne küzdj tehát lelki-
pásztori ténykedéseidben babona ellen ott, hol 
nincsen babona ; ne harcolj a szellemi sötétség 
fejedelme, a tudatlanság ellen legerősebb fegy-
vereid igénybe vételével és folytonosan ott, hol 
aránylag elég nagy a világosság; de vedd eszedbe 
és soha el ne felejtsed egy kiváló egyházi írónak 
a következő szép szavai t : »a tapasztalat meg-
tanít bennünket arra, hogy ez a világ nagyon 
tele van mindeféle bajjal. Sok olyan szív van, 
melynek a mélyén fekszik ez az ólomrög, ha 
szinte nem engedik is ezt felszínre jutni. Sok az 
összeroncsolt érzelem, sok a hervadt levél, mely 
az élet országútjain hever. Sok a szülei szív 
megcsalatkozása, bár talán a szüle alig is emlék-
szik arra, hogy egykor fényesebb álmok lebegtek 
képzelete előtt, de a melyek most már mind-
örökre elrepültek. Sok levólnólküli ág himbáló-
zik a hideg északi szélben, de elmúlt az idő, 
hogy friss reménybimbó fakadhasson s élő zöld 
bokrokban kifejlődhessék. Az élettapasztalat arra 
utal bennünket, hogy gyöngédebb, rokonszenve-
zőbb lélekkel tekintsünk ki híveinkre ; meg kell 
gondolnunk, hogy mily sok megcsalatkozást okoz-
nak azon durvább es merevebb vonások, melyek 
eléktelenítik híveink jellemét is. Nyomorúságos 
dolog volna, ha ezen tapasztalat nem erősítené 
vágyainkat is, hogy keresztyéni javukat előmoz-
dítsuk ; ha csalódottan látva őket álldogálni a 
széttört vízművek fölött, annál komolyabban nem 

probálnók közel hozni őket az élővíz forrásához, 
megörvendeztetvén őket ama, minden bűbájnál 
hatalmasabb szavakkal : »A ki e vízből iszik, 
ismét megszomjazik. Valaki peclig ijánclik abban 
a vízben, melyet ón adok néki, meg nem szom-
júhozik örökké ; hanem az a víz, melyet ón adok 
néki, lészen ő benne örök életre forró víznek 
feje«. (Blaikie, for the W o r k of the Ministry.) 

Igen, mondjon bármit is a kényelemszeretet, 
vagy az eddigi elj aras helyes voltába vetett önző 
bizakodásunk: szükségünk van a cura pastoralisra. 
Szükségünk van arra, mert ha valaha, most paran-
csolja azt a »pastoralis prudentiacc. Nem akarom 
ismételni sem az önmagam által ezen év folya-
mán e becses lapban is, s más összeköttetésben 
a »Debreceni Protestáns Lap« hasábjain is el-
mondottakat, sem a velem egygondolkozású lel-
készek által e hasábokon már több ízben fejte-
getett eszméket. De bizonyos az, hogy az idők 
jelei munkára hívnak bennünket, erősebb, kitar-
tóbb, intensivebb munkára, mint a minőt lelké-
szeinknek eddig kellett végezniök. 

Ma már bizonyos, hogy új egyházpolitikai 
törvényeink életbe lépnek s nekünk, ha a polgári 
anyakönyvvezetés felállításával megszününk állami 
tisztviselők is lenni: az egyházi élet benső erő-
sítésére kell erőnk javát fordítani, annyival is 
inkább, mert a milyen nagy diadala á liberaliz-
musnak a vallás szabad gyakorolhatására vonat-
kozó új törvény, melyért mi protestánsok küz-
döttünk legerősebb fegyverekkel a politikai élet 
arénáján, épen olyan nagy veszedelmeket rejthet 
az méhében, ha az a középkori jelszó lebeg 
előttünk, nyugton heverészve a kényelem pam-
lagán: dormi secure! 

» Verbo creatus est mundus, verbo servata 
est ecclesia, verbo etiam reparabitur.ee Ige által 
teremtetet t a világ, Ige által tartatott fenn az 
egyház s megjavítani is az Ige fogja azt. 

Luther mondá ezen szavakat. Igaza van neki 
mind — örökre. 

Az igét kell lelkesen, szent buzgósággal hir-
detnünk templomi szószékeinkből; az ige hirde-
tését kell missziónkká tennünk kinn a gyülekezet 
életében: a családoknak házaiban, iskoláinkban, 
érintkezvén híveinkkel munkás napjaiknak izzadó 
hevében a mezőn, a műhelyben, elmenvén közéjök, 
vagy körünkbe gyűjtvén őket pihenésök nyuga-
dalmas óráiban, az igét kell hirdetnünk a nyom-
tatott szó alakjában néplapjainkban ós népirat-
káinkban. 

Lelkipásztoroknak kell immár lennünk, cura 
pastoralisra van egyházunknak szüksége, mert 
benn van már a veszély Jeruzsálemnek, a mi 
Jeruzsálemünknek kőfalai között. Vegyük mun-



kába le lkiösmeretünk minden jobb érzésének 
hívó szavára a cura pastoralist . 

Ezt parancsol ja nekünk a lelkipásztori eszély 
és okosság, a vpastoralis prudentiaa. 

Csiky Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Miként tanítsuk német iskoláinkban a 
magyar nyelvet? 

Felolvastatott az alsó-baranya bácsi egyházmegye lelkészi értekezletén 
Új-Verbászon június 11-én. 

Mélyen tisztelt értekesiet! Esperes úr mindenre ki-
terjeszkedő gondviselése megütközött azon, hogy évek során 
át tanítóink karában csak két embert találunk, ki meg-
érdemli a Korbay-jutalmat. Indokolt a kérdés: hát a többi 
tanító miért nem érdemli meg a kitüntetést? Szorgalom, 
buzgóság senkinél sem hiányzik s az eredmény ennek 
dacára elenyésző csekély. Azt sem tagadhatjuk, hogy a 
több éven át tartott erőfeszítő verseny azokat, kikre a 
kimenetel kedvezőtlen vala, láthatólag megbénította, sőt, 
mi rosszabb: elfogulttá tette a biráló bizottság iránt, mintha 
ez nem akarna nekik igazságot osztani. Van ennek lélek-
tani oka. Senkisem keresi önmagában a kudarc okát; 
ezenfelül, igen helyesen, nem engedi a tanító lerontani a 
tehetségeiben való önbizalmat; szép dolog az, ha mindenki 
külön-külön magát többnek tartja s többre becsüli, mint 
a társát. Esperes úr azonban úgy vélekedik, hogy eddig 
egészen terv nélkül folyt a munka, hatóságilag nem lett 
még megállapítva a mérték, mely a tanítókat s bírálókat 
egyaránt kötelezné. E mulasztást pótolni kell. Esperes úr 
szükségesnek tartja, hogy az eddigi tapasztalatokat számba-
véve, állapíttassák meg a tanterv, melyet ezentúl mindegyik 
tanítónk szigorúan követni tartoznék. Kötelességemnek tar-
tom a felszólításnak engedve, ez iránt véleményemet nyil-
vánítani, már csak azért is, mert engem terhel első sorban 
a vád, hogy elfogultsággal, vagy tán részrehajlással is a 
tanító urakat nemes munkájoktól elriasztottam. Tehát be-
számolok tiszttársaim előtt az elvekről, melyeket érvénye-
síteni jónak tartottam; a mennyire lehet: indokolni is 
fogom eljárásomat. 

Miről van szó ? Nem arról, hogy német ajkú iskolák-
ban a magyar nyelv taníttassék. Ezt még az ötvenes évek-
ben is tették már, tették mindég, de sohasem volt köszönet 
benne. 'Tizenöt éve már, hogy hangoztattam, ez nem elég, 
hanem iskoláinkban magyarul kell tanítani, Kell! — előbb 
ismerjük el ezt; azután kérdezzük: lehet-e ? Kell; hazánk 
s egyházunk iránti hűségünk szabja elénk e feladatot. 
Nem magyar, érzelmében sem magyar a nép, mely nem 
beszél magyarul. Csak az egyén érzületére nincsen befo-
lyása a nyelvnek, mert az egyénnél mindég az állás, az 
összeköttetések, a személyi vonatkozások döntök. A nyelv 
fogja magaval ragadni-"a népet; mondta ugyanaz, kitől 
tanultuk, hogy nyelvében él a nemzet. Egyházunk számára 
is csak akkor biztosítottuk a németséget, ha sikerült a 
gyülekezeteket megmagyarosítani; míg ez meg nem történt, 
addig mindég kisért a rém, hogy németjeink is beolvad-
nak a lutheránusságba. Az uniónak barátja vagyok, de 
annak már nem, hogy fölfaljanak bennünket. 

S íme, ez az, mit b. e. Korbay Károly is szükséges-
nek tartott s a minek valósítása végett alapítványát tette. 

Azonban fájdalom, nagyon kevesen vagyunk még, 
kik ezt fölismerték s megértették. Csodálatos, mily félve 
érintjük sok helyt a nép előtt ez ügyet s a helyett, hogy 
nyiltan, bevallott czéllal lépnénk föl: kerülő utakon igyek-
szünk látszani inkább, hogy mozgunk, mintsem hogy meg-
közelítjük a czélt. 

Kell. Már most az a kérdés: lehet-e? 
Tapasztaltuk, hogy lehet. Eltekintve Új-Verbásztól, 

hol az értelmi niveau nagyon megkönnyíti e munkát, lehe-
tett Soóvén. Igen, de másrészt tapasztaltuk, hogy nem lehet 
s ott a hol nem lehetett, Soóvéról azt mondják, hogy itt 
szédelegnek. E gyanúsítás nemtelen s csak fügefalevélül 
szolgál. 

Engedjenek meg egy kis kitérést. 
Két úrnak szolgálni nem lehet. Mikor még latinul 

tanítottak középiskoláinkban: a magyar nyelvi ismeretek 
voltak gyarlók; most, hogy deákjaink magyaroknak nevel-
tetnek, latinul nem tudnak. Híresek voltak egy időben a 
zsidó népiskolák; azt fogták rájuk, hogy magyarul is, 
németül is tanult ott a gyermek. Bizony csak ráfogás volt, 
mert a ki onnan kikerült, sem magyarul, sem németül 
nem beszélt helyesen. Ebből is látszik, mily nehéz feladatot 
tűztünk iskoláink elé. S valljunk be még egyet. Mi tulaj-
donképen felforgatjuk a népiskolát, midőn nyelvtanítást 
követelünk tőle. A népiskola kizárólagos feladata az értel-
met fejleszteni, hogy a gyermek tudjon eligazodni abban 
a szűk körben, melyben, mint a nép fia — akár mint 
gazda, akár mint cseléd — mozogni fog. Tudományok 
közléséről csak annyiban gondoskodunk, hogy a gyermek 
majdan, mint ember, mint hazafi, mint egyháztag is fel-
ismerhesse az őt megillető helyet s az ezzel járó köteles-
ségeket s így némi vallási, természetrajzi s történelmi 
ismeretekkel ingereljük az elme fogékonyságát. Idegen nyelv-
nek a tanítására soha senki nem gondolna a népiskolá-
ban, de a szükség kényszeríthet arra, hogy gondoljunk 
rá. Ez a mi esetünk. Szükség nem kénvúri szeszély. Elmélet 
szerint népiskolától csak oly gyermek kerülhet ki, a ki e 
föld népének, e hazának osztályosa. Helyezzük el magunkat 
pl. Angliába. Ha ott valamelyik népiskolából kikerülne 
egy angolul nem tudó gyermek, az nem lehetne angol, ő 
nem vehetné hasznát Angliának s Anglia neki nem venné 
hasznát; süket lenne, mikor az ország előtte följajdul, s 
néma lenne, mikor panaszkodni akarna. Ilyen süketnéma 
néptöredékeket még hatalmas nemzetek sem tűrnek meg 
körükben. Nem szabad ezt tovább fejtegetnem ez alka-
lommal ; elég most arra utalni, hogy mindenütt, hol szük-
ség volt rea, a népiskola lett megbízva a baj orvoslásával. 
Igen természetesen; mert innen kerül ki a nép. S mi 
módon felelt meg a népiskola e feladatnak? Oly módon, 
hogy belenyugodott életrendjének felforgatásába. Az ily 
klinikán nem azt kutatták: tudnak-e már s mennyit a 
történelemből stb., hanem azt: beszélnek-e már? Míg a 
rendes nemzeti népiskolában a nyelv alkalmas közegül 
szolgál egyes ismeretek elsajátítására, a mi süketnéma 
intézeteinkben történelem, természetrajz stb. csupán beszéd-
gyakorlati anyagul használhatók. Majd később levonjuk 
ebből a consequenciát. Tíz éve lehet, hogy az orosz kor-
mány komolyan megparancsolta a német iskolákban az 
orosz nyelv tanítását, de csak kevés tanító tudott oroszul. 
Két év alatt az oroszul nem értő tanítók helyét olyanokkal 
töltötték be, kik, bár németek voltak, de tudtak oroszul. 
Három évig ezek tanították az orosz nyelvet. A tannyelv 
azonban német volt. Az orosz kormány erre elrendelte, 
hogy a tannyelvnek orosznak kell lenni; miután pedig 
oroszul német ember nem tud, tehát az orosz tanításra 
igazi orosz nemzetiségű tanítót kell alkalmazni. S most a 
legkisebb német falusi iskolában is két tanító van: a 



német, ki tud oroszul, egyszersmind kántor s vallás-tanító 
s a német nyelv tanítója s az orosz tanító, ki nem tud 
egy szót sem németül. Ennek is nagyon üdvös a követ-
kezménye ; majd meglátjuk később. 

Esperes úr szíveskedett engem Mikszáthnak egy tárca-
cikkére figyelmeztetni, mely épen tárgyunkkal foglalkozik. 
Föltételezhetem, hogy mindenki ismeri s így felesleges 
annak kivonatolása, de ama tárca igen alkalmas arra, hogy 
vonatkozással a benne előadottakra, megállapítsam tapasz-
talataimnak eme főbb tételeit. 

1. Egyik sem tanult nyelvtant, hanem nyelvet. 
2. Egyik sem gyakorolta magát fordításokban, hanem 

beszélt. 
3. Egyiknek sem volt olyan mestere, ki a magyar 

nyelven kívül más nyelven magyarázhatott volna neki 
valamit. 

4. Egyiknek sem volt kedve történelmet, vagy ter-
mészetrajzot tanulni, hanem, a mi kezök és szemök ügyébe 
esett, képezte tanulmányuk első fokát, míg aztán később 
bővítették ismereteiket mindenféle pletykával. 

5. De ez már — úgy-e — hypothézis: ha a tót 
szakácsné szeretője nem magyar, de magyarul valahogyan, 
— nem bánom: jól beszélő — oláh legény lett volna, a 
legény kétségkívül nem magyarul, hanem oláhul szerette 
volna az ő kedvesét. 

Ezek után engedjék meg véleményem előterjesztését. 
Hogy iskoláink nagy részében az eredmény nem 

kielégítő, ennek oka első sorban azon körülmény, hogy 
tanítóink nagy része inkább német, mint magyar; jobban 
beszél németül, mint magyarul; miből következik, hogy 
szivesebben beszél németül, mint magyarul. A tanítók kor-
rekt németségére oly nagy súlyt fektettünk eddig, hogy 
ref. hitű német tanító hiányában lutheránus tanítót válasz-
tottunk, csak hogy német legyen. 

Az ilyen tanító nem tudta föladatát, máskép meg-
oldani, mint úgy, hogy a nyelvet tanította; de hogy szégyent 
ne valljon: magánál jobban tudó, helyesebben beszélő 
taneszközzel helyesíté magát: Szirmayt, vagy ehhez hasonlót 
nyomott a gyermekek kezébe. A gyermekek tanultak for-
dítani, de nem beszélni. Megszólalt a tanítóban a lelki-
ismeret. Érezte, hogy ezzel nem tett eleget; az ambitió is 
sarkalta. Elővette a kerületi vagy miniszteri tantervet s 
az itt szabott pensumot bevágatta a tanítványokkal. Büszke 
volt a sikerre s méltó haragra lobbant, ha a vizsgán hal-
lotta a bírálók véleményét, hogy az időt hiába vesztegette 
ily munkára. Sokan ma sem tudják még megérteni, hogy 
a gyermekkel csak beszélgetni kell, társalogni s nem 
tanulni. 

E rossz eredményt még inkább megrontotta a rossz 
lelkiismeret, mely a tanítónak nyugtot, pihenést nem enge-
dett. A tudományokat kézikönyvből, vagy kéziratból szó 
szerint magtanulták a gyermekek, de nem értettek abból 
egy szót sem; magyar szövegnek hű német fordítását is 
kellett tehát a gyermeknek megtanulni. Az emlékezőtehet-
ség ezen túlterheltetésének az lett a következménye, hogy 
a legmulatságosabb szócserékben lelte halálát a tudomány. 
Sokat tanultak s semmit sem tudtak magyarul; tudjanak 
legalább németül a nép kedvéért, gondolta a tanító s 
mindezeken félül tanította a német nyelvet bámulatos 
alapossággal s részletesen. Nem csoda, ha az eredmény a 
legszerényebb várakozásnak sem felelt meg. 

Tanítóknak azon panasza, hogy nincsen alkalmas 
tankönyv: indokolt; — csakugyan nincs! — De nem ment-
ség, mert tankönyvre nincs szükség. Szükségünk van egyet-
len könyvre s ez egy alkalmas olvasókönyv volna. 

Ezzel szemben nézzük, minek köszönhető a siker 
Soóvén? 

Először annak, hogy a tanító nem tud németül, csak 
annyit és úgy, hogy maga is röstelli; a miért is sohasem 
beszél németül. 

Másodszor annak, hogy sohasem tart a tanító elő-
adásokat, hanem folyton beszélget, társalog gyermekeivel. 

Továbbá; tankönyvet nem ismer a gyermek, csak 
olvasókönyvet s a mit olvas, az beszédgyakorlatok tár-
gyát képezi. 

A vallás-órán kívül a gyermek német szót nem hall, 
német szót nem szabad kiejtenie. A rendszer nagyon egy-
szerű ; de keresztülviteléhez a tanító részéről nagy önmeg-
tagadás és ernyedetlen szorgalom, kitartás, az ügy iránti 
lelkesültség kívántatik. 

Lehet azonban, s kell is könnyíteni a munkán így 
tehetjük: 

A német nyelvet teljesen kiküszöböljük az iskolából. 
Kezdettől fogva végig magyarul tanítunk. A gyermek tud 
németül; minél értelmesebb lesz, annál könnyebben fogja 
majd, ha kell, német nyelven is közölni gondolatait, vagy 
szerzett ismereteit. De a mit tud, azt magyarul kell tudnia. 
A német olvasás és írás begyakorlása valóban játék, ha 
már jól olvas és ír a gyermek magyarul. 

Az első osztályban nem tanítunk sem olvasni, sem 
írni. Ezzel eddig pazaroltuk az időt és bénítottuk az amúgy 
is gyönge elmét. Csak a második osztályban tanítjuk az 
írva-olvasást; az elsőben azonban azt a szókincset kell a 
gyermekkel elsajátíttatni beszédgyakorlatok útján, mely az 
írva-olvasás tanításánál használt abc könyv vagy olvasó-
táblák szövegét képezi. Az első és második osztály együtt 
veti meg az alapját a későbbi évek alatt kifejtendő mun-
kásságnak. Most egy éve jelent meg a László-féle olvasó-
könyv első füzete; míg ennél is jobbat szerkesztenének 
tanítóink: ajánlom ennek használatát a mi iskoláink 
két első osztályában. A felsőbb osztályoknak megfelelő 
olvasókönyvet nem ismerek, de jobb hiányában a Gáspár-
féle használható. Ajánlom, hogy az e. m. néhány tanítót 
megbízna egy megfelelő olvasókönyv szerkesztésével. Egy 
olvasó könyv az egész iskola számára. Benne minden 
osztály tanterv szerinti tárgyai olvasmányokban feldolgozva 
találtatnának, 

Egyébre nincs is szükségünk. 
Kell tehát: magyar tanítókat alkalmazni; mindent 

magyarul tanítani; az összes tanításnak beszédgyakorlatok 
fonalán történni; mindennemű tankönyvet, annál inkább 
kéziratot az illető tanító szigorú megrovatása fenyegetésé-
vel kitiltani; a német szónak az iskolában való haszná-
latát beszüntetni; a magyar nyelvet a gyermekek társal-
gási nyelvéül elrendelni; tantervet, legyen az kerületi 
vagy miniszteri, ignorálni s minden tudomány-ágat nyelv-
tanítási eszköznek tekinteni. 

Ha ez úgy történik, nem kételkedem, hogy mint 
Soóvén és Verbászon, egyebütt is teljes siker fogja koro-
názni a munkát. Adja Isten! 

Uj-Soóvé, 1895. Venetianer Sándor. 

T Á R C A . 

Az ötödik evangeliom. 
Ir ta: Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás.) 

Életének legfontosabb eseményei imádság közben, 
vagy után történtek. Pl. tanítványainak kiküldése, talán 
a legnagyobb horderejű intézkedés az Isten országának 



terjesztésére, egy imádkozásban eltöltött éjszaka után 
történik. (Luk. 6, 12.) Péternek vallástétele: »Te vagy ama 
Krisztus, az élő Istennek fia*. (Luk. 9. 18.) A nagy áldo-
zatra való elhatározása Jézusnak a világ megváltására, 
szintén imádságnak a gyümölcse, Mózessel és Illéssel való 
beszélgetése után. (Luk. 9, 31.) 

Egész élete és működése, úgy ki- mint befelé mint-
egy imádságba volt foglalva, mint rámába. Istennek lelke 
volt életereje, Istennek akarata élete törvénye és szelleme. 
Jézus Istenben élt, Istenből lélekzett. Istennel való érint-
kezése oly belső, oly életteljes volt, hogy Istent mintegy 
szemeivel látta és füleivel hallotta. 

Milyen igazak és authentikusak tehát azok a szavak, 
melyekkel az ünneprontás és istenkáromlás ellen védi 
magát. Nem cselekedhetik a Fiú magától, hanem ha 
látándja az Atyát cselekedni. Az Atya szereti a Fiút és 
mindeneket megmutat néki a miket ő maga cselekszik. A 
mint én hallom, úgy ítélek, s az én ítéletem igaz. 

E szavak bepillantást engednek Krisztus lételébe és 
növekedésébe. Csaknem úgy üdvözölhetnök őket, mint a 
kérdésünkre adott igazi választ. íme féltünk, hogy nem fo-
gunk támpontokat találni s Jézus maga adja a legfonto-
sabbakat. 0 maga oldja meg személyisége talányát. El-
mondja nekünk, hogy olyan főiskolát látogatott, melyhez 
fogható nincs az egész világon. Isten dolgaira nézett, Isten 
szavára és ítéletére hallgatott. Az Atya maga oktatta őt. 

- A Fiú lát és hall. Az Atya mutat . . . 
A Fiú látja, hogy mit írt az Atya abba a nagy fen-

séges Istenkönyvbe. S a mit abból kiolvasott, az még ma 
is üdvességünkre szolgál. Isten kezemunkájának és Isten 
kijelentésének könyve — mondja a hires természetbölcsész 
Schubert — ugyanazon szellemmel teljesek, mely alkotó-
jukhoz vezet s tartalmuk között ellenmondás nem lehet. 
A látható világ minden teremtménye példázat, melyben az 
Isten Lelke szól az emberekhez: az ember maga pedig, 
ha Krisztusban újjászületett, magának az Isten lelkének 
példázata kell hogy legyen; s épen ezért mint írástudó 
szellemi, Isten kezemunkáinak könyvéből a kijelentés köny-
vének tartalmát kell. hogy olvassa. A mit az újjászülöttek 
is csak ritkán tanulnak meg, azt tudta az Úr mesterileg. 
Az egek beszélik neki az Isten dicsőségét. A föld az Úr 
jóságát tárja fel előtte. A mily magasan van az ég a föld 
felett, oly messze látja kiterjedni az Úr kegyelmét az őtet 
félőkön. Flüe Miklós szobra alatt a következő írás van: »A 
ki- és bejáró sugatakon ismerte meg, hogy mint jő minden 
Istentől, s vissza Istenhez«. Jézus sokkal többet látott. A 
teremtett dolgok feltárták előtte Isten örökkévalóságát. Az 
anyagi, az érzéki, a mulandó volt számára a halhatatlan-
nak, a láthatatlannak tüköré. Az ég madarai Isten gondvise-
lését mutatták meg neki. A mező liliomai a teremtő bőkezű-
ségéről ; az eső a napsugár vigalmasságáról beszéltek. A 
szántóvető: a szeretet Istene; a tövis a gaz, a konkoly 
a véteknek, az istentelenségnek képei. A világosság: üdv; 
a sötétség: kárhozat; a puszta: a nyomor. Minden földi 
és éginek példázata. Bárhova néz is, mindenütt látja Istent, 
kinek irgalmassága az égig vagyon s igazsága a felhőkig. 
A Fiú néz, lát, az Atya mutat. 

És a Fiú nem csupán az értelem téveteg tekintetével 
néz, hanem a belső szemlélődés szemével, mely jámborul 
merül belé Isten dicsőségébe, jóságába és kegyelmességébe. 
Bizonyos mértékben teljesedik az Emberfián, mit Jehova 
az egész népnek igért: »Nem lészen néked többé a nap 
nappali világosságod és a holdnak fénye nem világosít 
meg téged: hanem az Úr lészen néked örökké való vilá-
gosságod és a te Istened a te dicsőséged. A te napod 
nem megyen többé alá és a te holdad nem fogyatkozik 

el; mert az Úr lészen néked örökké való világosságod. 
(Es. 60, 19—20.) 

így lőn egész teste, minden munkája és egész élete, 
gondolkozása: világosság. 

így lőn alkalmatossá Istent a maga fényes, árnyék-
nélküli tisztaságában szemlélni, s a kijelentés könyvéből 
Istennek örök békegondolatait kiolvasni és hallani az 
Úrnak szavát, ki eljegyzi a maga népét igazságban, kegye-
lemben és irgalmasságban. (Hós. 2, 18.) 

Hallja, a mint Ámos Isten nevében szól: »Gyűlölöm 
és megvetem a ti ünnepeiteket és nem szagolom °a ti 
ünnepeiteken való jóillatot. Hogyha egészen égő áldoza-
tokkal áldoztok is és mirhákkal, nem kedvelem és a hála-
áldozatra való kövér állatokra sem tekintek. Vedd el én 
előlem a te sok éneklésidet, a te hegedűidnek zengéseket 
sem hallgatom meg; hanem folyjon mint a víz az ítélet 
és az igazság, mint a sebes patak. (5, 21—24.) Keressétek 
az Urat és éltek. (5, 6.) 

Hallja, a mint Ilóseás Isten szeretetét és jóságát 
hirdeti: »Meggyógyítom az ő tőlem való elszakadásukat, 
ingyen való nagy kedvembe veszem őket, mert elfordult 
az én búsulásom rólok. Lészek Izráelnek mint a harmat. 
Virágzik ő, mint a liliom; gyökeret ver, mint a Libanon 
erdeje. (14, 5. 6.) 

Hallja a mint Ésaiás a békesség birodalmát, az Isten 
országát prófétálja, mely egy gyermek királyi pálcája alatt 
lészen, kinek neve : csodálatos tanácsadó, Istennek hőse, 
örökkévalóság atyja, békesség fejedelme. »Az Isai törzsé-
ből vesszőszál származik, az ő gyökeréből virágszál neve-
kedik. Kinn az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcseségnek 
és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke tudo-
mánynak és Úr félelmének lelke. Kinek illatozása együtt 
lészen az Úrnak félelmével. Nem az ő szemeinek látása 
szerint ítél meg és nem az ő füleinek hallása szerint dorgál, 
hanem igazságban ítéli meg a szegényeket és igazság 
szerint dorgálja a földnek alázatosait, a földet megveri 
szájának leheletével és ajakainak lehével megöli a hitet-
lent. És derekának övedzője lészen az igazság és tom-
porának övedzője az állhatatosság. És lakozik a farkas a 
báránynyal stb.« (És. 11, 1—6.) 

És hallja, hogy mit igér Jehova Jeremiás által: »Az 
én szivem szerint való pásztorokat adok nektek és legel-
tetnek titeket tudománynyal és értelemmel*. (3, 15.) Ren-
delek melléjek pásztorokat, kik legeltessék őket és többé 
nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, 
íme eljönnek a napok és feltámasztom Dávidnak igaz 
magvát és uralkodik a király, ítéletet és igazságot cselek-
szik a földön. Annak idején megszabadul Juda és Izrael 
csendességben lakozik s az ő neve lesz, melylyel nevezik: 
>Ae Úr a mi igazságunk«. (23, 4—6.) 

A belső kegyesség is meglátszik akkor a megújult 
életben. 

»Ime eljönnek a napok — mondja az Úr — és új 
szövetséget szerzek az Izráel házával és Juda házával. 
Ez a szövetség: Adom az én törvényemet beléjük és az 
ő szivökbe írom be azt, az lesz nékik Istenek és ők 
nekem lesznek népem. Többé senki nem tanítja az ő fele-
barátját és senki nem az ő atyjafiát mondván: Esmérjétek 
meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, 
kicsinytől fogva nagyig — mondja az Úr — mert meg-
kegyelmezek az ő álnokságuknak és az ő bűneikről többé 
meg nem emlékezem*. (31, 31—34.) 

Minden népek arra bivatvák, hogy Isten fiai legye-
nek. »Igy szól a Jehova: Ne dicsekedjék a bölcs az ő 
bölcseségében, az erős az ő erejében, a gazdag gazdag-
ságában ; hanem ebben dicsekedjék a ki dicsekedik, hogy 
ismerjen és tudjon engemet, hogy én vagyok az Úr ki 



cselekszem irgalmasságot, ítéletet és igazságot, mert ezt 
kedvelem«. (Jer. 9, 23, 24.) 

Hallja mint dicséri Ezékiel az Űr jóságát: >Talán 
tetszik nekem, hogy a hitetlen meghaljon — ezt mondja 
az Isten — nem inkább kivánom-e. hogy megtérjen utáról 
és éljen ?« (18, 23.) 

(Vége köv.) Gergely Antal. 

1895. augusztus 13. 
Karsay Sándor dunántúli ev. püspök lemondására. 

Szomorún betűzöm a gyászos igéket: 
»Megverem a pásztort, elszéled a nyáj.« 
Az Isten megáldott nagy idővel téged, 
Ki főpásztorunk vagy — jaj, már csak valál! 
A mi néked áldás, vereség az nékünk: 
Elveszítünk a szép öregség miatt; 
Nem vagy itt, mi mégis közeledbe lépünk. 
Mondd: fájó sebünkre balzsamot mi ad ? 

Istennél a balzsam — szólsz bátran s szerényen : 
E balzsam a lélek, e balzsam a hit; 
E kettővel kezdtem, e kettővel végzem 
Az én Istenemnek csoda-dolgait. 
Az erőtlenekben is erős az isten, 
A mienk a munka, az áldás övé; 
Mellénk áll, hogy szóljon, tegyen és segítsen, 
Ő ihlette lelkem, a jót ő tevé. 

Lángoló hit s lélek, egyházért, Lazáért, 
Szálljon örökségül rád, kicsiny sereg! 
E hittel s lélekkel élj-halj igazáért 
És megáld az Isten s nincs, min keseregj. 
Menj, én kedves nyájam, Úr népe előre. 
Él az örök Isten, igéje megáll; 
Ki velők, ők azzal s erőrül-erőre; 
Mint a saskeselyű, fel, magasra száll. 

Mintha az egekből hangzanék ez ige. 
Oly magasztos, édes és oly biztató. 
Száll a szó két szívből kétszázezer szívbe — 
Tietek e két szív: Karsay s Radó! 
Egygyé forrott két szív, légy áldva, megáldva, 
Szív, mely a hazáért s egyházáért dobog; 
Lelketeknek messze tündökölvén lángja, 
Mindörökké éltek, óh ti boldogok! 

Sántha Károly. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
»Templomi és ha lo t t i Karénekes könyv« négy részben, szerzé és 
alkalmazta Ssotyori Nagy Károly debreceni ref. kántor-orgonista, 
főiskolai, tanítóképezdei és zenedei zenetanár. Negyedili bővített 
kiadás, a szörző arcképével. Ára a négy résznek együtt 5 frt 25 kr. 

Ezen munka, mely negyedik kiadásban jelenik most 
meg a közönség előtt, sokkal ismertebb, mintsem annak 

bővebb ismertetését szükségesnek látnám. Szerző munká-
jának ezen negyedik kiadása előszavában azt mondja: 
»szerencsésnek érzem magamat, hogy e művem negyedik 
kiadását megérhettem«. Boldognak és szerencsésnek érzi 
magát tehát az agg szerző, ki 74 éves létére ismét egy 
újabb kiadását érhette meg munkájának, mely ha fényes 
anyagi jutalmat nem is szerzett neki, de mindenesetre a 
szakértők általános elismerését biztosította számára. Mi 
szívesen csatlakozunk azokhoz, a kik szerzőnek hoszszú 
munkás életkort kívánnak s óhajtjuk, hogy szerző még 
számos kiadását érje meg ezen művének, melylyel a ma-
gyar ref. egyházi zeneirodalom alapját vetette meg. Szerző, 
a mint örömmel látjuk, 74 éves életkora dacára is öröm-
mel és kellő szellemi erővel szeret munkálkodni, mely azt 
mutatja, hogy ő azon a téren szeretettel, ügybuzgalommal 
munkálkodott mindig s még most élte alkonyán sem szűnik 
meg munkálkodni; mert fájdalom, érzi és tudja is, hogy 
egyházi zenénk fejlődése körül még sok a tenni való s 
az a tér, melyen működik, távozása által nagyon sok 
ideig nem fog oly munkást kapni, a ki oly ügybuzgalom-
mal s oly kiváló szakértelemmel és hivatottsággal munkál-
kodjék, mint ő. Az agg munkás érzi és tudja ezt s azért 
kétszeres munkaerővel dolgozik most; szedi és rendezi 
sajtó alá eddigi munkásságának megérett gyümölcseit; gon-
dosan, szakavatott kezekkel s műgonddal válogatván meg 
azokat, a melyeket a nyilvánosságnak szánt. 

Ezen bővített negyedik kiadás IV-dik füzetében is 
találunk már tőle újabb eredeti szerzeményeket négy férfi-
hangra alkalmazva; továbbá a Hymnust és a Szózatot 
szintén férfikarra alkalmazva, melyek mind nagyban emelik 
ezen fúzet használhatóságát. De szükséges is volt már, 
hogy szerző ezeket felvegye ezen füzetbe, mert erre figyel-
meztetve is lett a lapok által; sőt voltak olyanok is, kik 
egyenesen megtámadták e miatt szerzőnek hazafias érzel-
mét is; pedig, ha tudnák az illetők, hogy mily nehézségek 
állanak elő, egy már több kiadásban megjelent zenei mun-
kánál az ily pótlásoknál; bizony átláthatták volna, hogy 
ez a körülmény nem a szerző mulasztása, hanem az első 
kiadásnál az akkori kedvezőtlen politikai viszonyok nem 
engedték azt meg; a későbbi kiadásoknál pedig a sok 
nyomdai technikai akadályok voltak az okai. 

A H-dik füzet, melyben 166 chorált, vagyis közön-
séges használatra kiadott énekeskönyvünk összes dallamai-
nak orgonára, közbejátékokkal és vegyes énekkara való alkal-
mazását találjuk, most az énekek szövegeivel van kinyo-
matva s e mellett a dallamok összhangosításaiban előforduló 
hangzatok számjelzései is fel vannak tüntetve, mely igen 
elősegíti a tanulmányozót az ott használt összhangzatok 
felismerésében és használati módjában. 

Az I-ső és III-dik füzete ezen munkának ismét vál-
tozatlanul jelenik meg ezen negyedik kiadásban. Ezeket 
felemlítve, még csak kevés mondani valóm van ezen 
munka negyedik kiadása felett, annál is inkább, miután a 
fentebbi években úgy is behatóbban foglalkoztunk vele e 
lapok hasábjain; egyedül a dallamok összhangosítására 
nézve van még némi megjegyzésem. Tudjuk, hogy a 



dallam méltósága és caraktere, az azt kisérő hangzatok 
helyes alkalmazása és szingazdasága által nagyban foko-
zódik s gyakran egy egyszerű dallam is hatásossá válik 
s képes lekötni figyelmünket a helyes és szabatos össz-
hangosítás által. Mindenek előtt tehát, egy ilyen munkánál, 
a melyben 166 dallam van összhangosítva, elsőben is kell 
keresnünk, mennyiben felelnek meg s mennyiben vannak 
szabályosan alkalmazva a kisérő hangzatok a felvett dal-
lamok összhangosításához? Ezen kérdésre nézve Mosonyi 
Mihály, a kiváló zeneköltő és kritikus a »Zenésze ti lapok« 
Vl-dik évfolyamának (1865) ötödik és következő számaiban 
bővebben foglalkozván ezen munkának még az első kiadá-
sával, már akkor így nyilatkozott: »Az előttünk fekvő ref. 
chorálok az előhaladás nyomát hordják magukon. Kidol-
gozásuk minden tekintetben sikerült és rendeltetésükhöz 
méltó. A szólamok vezetése mindenütt sima és sehol sincs 
eltorzítva; nem a szokásos egyhangú s beteges színezet 
lengi át azokat, hanem az erőteljesség és szabatosság«. 

E lapok 1880-dik évfolyama II-dik számában pedig 
Kálmán Farkas úr nyilatkozik e munkáról, illetve a benne 
foglalt dallamok összhangosításáról s azt mondja: »hogy 
azt, a mit Sz. Nagy Károly teremtett, ő még nem hallotta 
sehol«. Ezen műbirálatokhoz nekem sem hozzátenni, sem 
abból elvenni valóm nincs. Oly fényes és elismerő nyilat-
kozatok azok, hogy ma csak örvendenünk kell a felett, hogy 
ezt a munkát a szerző a negyedik s most bővített kiadás-
ban a közönség elé bocsátotta! 

Nagy-Kőrös. Oláh Károly, 
ref. tanítóképezdei ének-

és zenetanár. 

B E L F Ö L D . 

Hogyan kezdtünk mi az evangelizálás 
munkájához? 

A somogy-viszlói kis egyház 1895. július 28-án em-
lékezetes ünnepély színhelye volt. Ekkor avattuk fel ugyanis 
azt a gyönyörű kivitelű Úrasztalát, melynek kararai márvány-
ból készült, nyolcszögű lapját édes Üdvözítőnk ezen mon-
dása ékesíti: »A ki eszi az én testemet és issza az én 
véremet, az én bennem lakozik és én is abban!« (János 
VI. 56.) 

Nevezetes nap ez a somogy-viszlói ev. ref. egyház 
életében, még pedig nem azért, hogy azt az 57 frt 1 krt, 
mibe az Úrasztala került, a hívek önkéntes áldozatkészsége 
rakosgatta össze, hanem azért, mert az evangelizálás mun-
kája voltaképen e napon veszi is kezdetét. 

Mint más őrállók, szomorúan tapasztaltam én is, 
hogy a hajdani hitbuzgóság hanyatlásnak indult népünk-
nél, szomorúan tapasztaltam, hogy a szószék, bármilyen 
népszerű tanítások hangozzanak is onnét, még mindig 
magas hely az egyszerű földműves ember értelmi és er-
kölcsi fejlettségéhez, szomorúan tapasztaltam, hogy a tem-
plomban hintegetett égi mag közül sok esik az útfélre, 
sok a tövisek közé és sok a kősziklára. 

Ezen szomorú tapasztalatok leverőleg hatottak reám, 
úgy hogy nem egyszer sóhajtottam fel ekként: Uram Jézus 
segíts meg, mert elveszünk, elpusztulunk, ha az egyház-

politikai áramlatok hullámai megkorbácsolják kis hajócs-
kánk oldalfalait! 

Másokkal egyetemben töprenkedtem, tépelődtem én 
is, hogy miként lehetne az evangeliumi hitélet tüzét akként 
gerjeszteni fel, hogy az ne múlékony szalmaláng, hanem 
ki nem alvó csipkebokor legyen. Előttem állottak a vallásos 
estélyek; illetve felolvasások, úgyde ha én egyszerűen 
csak vallásos összejövetelekre szólítom fel a templomot 
különben sem nagyon kedvelő híveimet, meglehet, hogy 
sokan azzal az okoskodással hiúsítják meg szándékomat: 
minek menjek én vallásos estélyekre, hiszen ha vallásra 
tartozó dolgokat akarok hallani, hallhatok ilyet eleget a 
a templomban is! . . . 

Hosszas vajúdás után, a helybeli tanító, Boross István 
úrral egyetértőleg abban állapodtunk meg, hogy úgy fog-
juk az evangelizálás munkáját megkezdeni, hogy annak 
vallásos színezete egyelőre ki legyen zárva. Felállítottuk 
tehát folyó év január 1-én a polgári olvasókört, a világi 
lapok mellett megrendelvén a »Kis Tükör«-t és »Téli 
Újság«-ot is. Az olvasdát, kivált a téli unalmas estéken, 
szorgalmasan látogatták híveim, gond lévén fordítva arra, 
hogy a humanistikus irányú valláserkölcsi tartalmú magvas 
cikkek, elbeszélések hangosan olvastassanak fel s beszél-
tessenek meg. 

Idáig jutván, újból felszínre került az a kérdés, hogy 
a direkt vallásos irányú felolvasast mikor vigyük be az 
olvasókörbe? Én a mellett voltam, hogy haladéktalanul, 
Boross tanító úr ellenben azt javasolta, hogy még erre 
készítsük elő jobban a népet. Hogyan? Miként? hangzott 
fel ismét ajkainkról. És míg mi tervünk valósításán ekként 
vacilláltunk, maga az isteni gondviselés jött segítségünkre, 
ugyanis az olvasókör fiatalabb tagjai, saját lelkűktől indít-
tatva arra kérték fel a tanító urat, hogy szervezzen belőlük 
dalárdát. 

A keresett archimedesi sarkpont tehát egy láthatatlan 
kéz által adva lett és most rajtunk volt a sor, olyan 
szellemi csigasort erősíteni abba, mely az evangelium 
magaslatára helyezze azon lelkeket is, kik lassan-lassan 
a néma közöny gőzkörébe sülyedve, nem voltak képesek 
Jézusunk eme szavait: »legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei atyátok tökéletes* alacsony helyükön megérteni. 

Boross I. tanító úr a felhívásnak készséggel engedve, 
megalkotta a polgári dalos kört, ernyedetlen buzgalmával 
pár hónap alatt odáig vivén a dolgot, hogy ma már a 
mi földművesekből álló dalárdánk több darabot sikerrel 
ad elő. Tervünkhöz képest a darabok betanításánál a világi 
darabokra fektettünk főleg súlyt, mintegy észrevétlenül oda 
akarván terelni a dolgot, hogy az összhangzatos egyházi 
ének templomba vitelét maguk a dalárdisták szorgalmaz-
zák, s így az égetőleg szükségessé vált evangelizálás 
munkájának maga a nép legyen kezdeményezője. 

Számításunkban nem is csalódtunk, a mennyiben a 
nép. mely részint kíváncsiságból, részint érdeklődésből el-el 
járogatott a dalárdisták próbáira, maga kezdte ösztönözni 
a daloskört az egyházi énekek kultiválására. A nép buzdí-
tásának folyománya, hogy az idei pünkösd ünnepen a 37 
dicséret összhangzatos eléneklésével lépett fel templomunk-
ban a dalárda, a nép buzdításának eredménye, hogy július 
hó 28-án a polgári dalárda által szabatosan előadott két 
gyönyörű egyházi ének kíséretében avathattuk fel a hívek 
önkéntes adományából szerzett ízléses Úrasztalát. 

Alkalmi beszédet Krón. I. k. 29. r. 17. v. alapján 
alulírott tartott, a szövegből kiindulva azt fejtegetvén, 
hogy: > Milyen ajándék kedves az Űr előtt?* Az olyan 
ajándék, mely I-ör tiszta szívből, Il-or szabad akaratból 
származik. Felavató imádság gyanánt némi csekély módo-
sítással szintén a Krón. irott első könyv 29-ik részének 



10—20-ig terjedő versei szolgáltak, evangeliumi záradék-
kal ellátva. 

A délutáni isteni tisztelet végeztével, a nyomtatott 
meghívón jelzett programmhoz híven, a templomtérről 
nemzeti színű lobogó alatt vonultunk ki a helyi erdő 
sürűjebe, menet közben az Insurgensek riadója című 
indulót énekelvén a dalárda. A mulatság színhelyén 
»Fohász* című darab eléneklése után, a környék csaknem 
minden falujából jelen volt nagyszámú sokaság előtt, alul-
írott következő alkalmi beszédet mondotta: 

Mélyen tisztelt közönség, kedves barátaim! 

»Délelőtt gyülekezetünk sátorába a vallásos, ide a 
lombok sátorába pedig a barátságos érzelem gyűjtött ben-
nünket e délután együvé. Helyesen és bölcsen van! . . . 
kívánatos összhang csak úgy áll elő az embernél, ha 
mindkét alkatrésznek megadjuk a magáét; természetesnek 
találom tehát, hogy miután a mennyeiekből kivettük részün-
ket: a megengedett, a tisztességes földi örömöktől se zár-
kózzunk el végképen. 

A hamvaiból föléledt somogy-viszlói polgári daloskör 
mai napon lépvén először nyilvánosság elé, alkalomszerű-
nek találom egy pár megszívlelendő szót intézni hozzájuk. 
Nincs szebb, nincs felségesebb zene az iskolázott emberi 
hangnál, az erdő csalogányának, a levegő pacsirtájának, 
a szellő suttogásának, a mennydörgés morajának hangjátékai 
egyesítvék az emberi hangszálakban, s csak mester kéz 
kell e hangok szabályozására, előáll a világ legfelsége-
sebb zenéje. 

A dal, az éneklésre való hajlam veleszületik az ember-
rel; innen van, hogy úgy a tökéletlen mint a tökéletes 
vallásformánál az isteni tisztelet nélkülözhetetlen részét 
képezi az; innen van, hogy a gyermek, az ifjú, az öreg 
szereti dalba önteni érzelmeit innen van, hogy a szívben 
csapongó örömöt dalban juttatjuk kifejezésre, a lelkünk 
mélyén duló bánatot dallal igyekszünk csillapítani. 

A dal leghathatósabb közege az igaz, szép és jó 
eszméinek felgerjesztésére és ápolására ; a ki dalolni szeret, 
arról tesz tanúbizonyságot, hogy érzékkel, fogékonysággal 
bír a haladás és a művelődés iránt. 

Korunkban rohamosan terjed a műveltség minden 
vonalon. Ha tehát az elmaradottság bélyegét nem akarjuk 
homlokunkon viselni, nem szabad nekünk falusi emberek-
nek sem elzárkóznunk azon tényezők elől, melyek a 
haladó kor müveit embereivel helyeznek bennünket egy 
színvonalra. Ilyen művelődési tényező az összhangzatos 
ének kultiválása. 

A ki énekelni szeret, nemcsak saját, de környezeté-
nek szivét is megnemesíti, mert hiszen ki az, ki nemes 
gyönyörűségét ne találná az érzelmek mélységét és magas-
ságát kidomborító éneklésben ? 

Valahol olvastam, hogy egy önmagával meghasonlott 
lélek azzal a sötét szándékkal indult a község határánál 
futó folyóhoz, hogy megunt életét annak habjaiba fogja 
temetni; tervét végrehajtandó, el is indult a végzetes útra. 
Útja a templom közvetlen közelében vezetett el, honnan 
gyönyörű összhangzatos ének csapódott füleihez. Ej! — 
mondá magában — mielőtt tervemet végrehajtanám, be-
megyek ide, s végig hallgatom a temetésemre való éneket. 
Betért a szentegyházba, áhítattal hallgatván a karéneklést, 
melynek, midőn utolsó ütemei is beolvadtak a levegőbe, 
a lelkész lépett a szószékre. A lelkész történetesen az 
isteni gondviselésről prédikált, nyomós érvekkel és meg-
ragadó példákkal bizonyítván, hogy nincs a földön olyan 
elhagyatott teremtmény, kit Isten atyai gondja ne kisérne, 
kit a nyomor karjaiból előbb-utóbb ki ne szabadítana és 

mégis mily sokan vannak, kik a helyett, hogy sorsuk 
jobbra fordulásáért Istenhez imádkoznának, Jézushoz, egye-
düli közbejárónkhoz folyamodnának, hitetlenül, kétségbe-
esetten véget vetnek életüknek. 

Ez igék újjászülték a sötét gondolatokkal tépelődő 
embert, szándékától elállott s élte fogytáig hasznos, mun-
kás tagja lett egyházának, hazájának. 

Nem állítom, hogy nekünk sok ily meghasonlott 
emberrel volna dolgunk, de azt jelezhetem és pedig szo-
morúan jelezhetem, hogy az evangeliumi hitélet igen sok 
helyen pangásnak indult a mi magyar protestáns Sionunk-
ban is, sokan sokszor elhaladnak a templom előtt a nél-
kül. hogy egyszer is belépnének oda, sokan temetkeznek 
napjainkban a vastag közöny árvizébe és így maguk teszik 
magukra nézve sivárrá és örömtelenné az életet. 

Az említettem, önmagával meghasonlott embert az 
összhangzatos egyházi ének adta vissza az életnek és a 
társadalomnak. E példa hangosan figyelmeztet az idők 
jeleire bennünket is. Vigyük be tehát templomainkba az 
összhangzatos éneket mi is, talán ennek szívemelő hangjai 
beédesgetik lassanként azokat is, kik eddig a világ meddő 
szemlélését többre becsülték az Úr házának gyönyörűsé-
génél, vigyük be az összhangzatos éneket templomainkba, 
hogy a régi buzgóság, a régi hitélet újra felelevenüljön, 
hogy a régi buzgósággal a régi jó napok ismét derülje-
nek hazánk és egyházunk felett! 

Üdvözlöm a somogy-viszlói polgári daloskört, üdvöz-
löm közelebbről annak fáradhatatlan vezetőjét: Boross 
István tanító urat, mint jövendőbeli munkatársaimat az 
evangelizálás mezején! . . . 

És most nincs egyéb hátra, mint az, hogy kedves 
vendégeinknek, kik becses jelenlétükkel egyházi ünnepé-
lyünk fényét emelni, vigalmunkat pedig sikerültebbé tenni 
szívesek valának, az egyházközség, illetve a daloskör 
nevében őszinte köszönetemet tolmácsoljam.* 

Jelen beszéd elhangzása után fél-fél órai időközök-
ben egy-egy összhangzatos világi dal eléneklésével mulat-
tatta a daloskör a vendégeket és dicsekedés nélkül mond-
hatom, hogy úgy a müveit osztály, mint a nép részéről 
több ízben viharos tapsokat aratott. 

És most kérdhetné valaki: miért mondtam én el 
ezeket a helyi érdekű dolgokat ilyen hosszú lére fel-
eresztve? Azért, hogy tudomására juttassam a testvér-
egyházak érdeklődő lelkipásztorainak, hogv hogyan kezdtünk 
mi somogy-viszlóiak az evangelizálás munkájához, továbbá, 
hogy jelezzem, miszerint ha Isten akarandja és élünk, a 
gyülekezet egyhangű óhajtása folytán, a helybeli dalárda 
közreműködésével, a vallásos összejöveteleket a reánk 
jövő téli estéken gyakorlatba fogjuk venni, hol is a vallásos 
irányú felolvasásokkal kapcsolatosan már nem a világi, 
hanem az egyházi összhangzatos énekeknek juttatunk fő-
szerepet. Isten áldó kegyelme legyen szándékunkon! 

Jávory Nándor, 
ev. ref. lelkész. 

Tizenkét éves vallássérelmi ügy. 
\ VII. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1885. évi tavaszi 
közgyűlésének határozata. 

98. Olvastatott Béki Sámuel kassai lelkész felirata, 
melyben egy vallássérelmi ügyet terjeszt elő. (Itt követ-
kezik a VI. szám alatti jelentés bő kivonata.) 

Egyházkerületünk nagy megilletődéssel vette ezen 
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feliratban panaszolt sérelmeket, és miután a katonai 
hatóságok panaszlott intézkedéseiben nemcsak egyhá-
zunk autonómiáját, hanem a vallásfelekezetek egyen-
jogúságáról szóló 1868. LIII. törvénycikk intézkedéseit 
is sértve látja, ezen sérelmek orvoslására egy, az 
ügyállást előterjesztő s a panaszt tevő lelkész által 
beadandó okiratok másolatával felszerelendő felírás-
ban kéri fel a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumot ; egyszersmind megbízza az elnökséget, hogy 
az esetre, ha ezen sérelem a konvent ülése idejéig, 
a kormány által nem orvosoltatnék, terjeszsze ezen 
ügyet az egyetemes konvent elé, s eszközölje ki, hogy 
az egyetemes konvent ezt magáévá tevén, hathatós 
befolyásával eszközölje ki, miszerint egyházi autonó-
miánkon s a jogainkat biztosító országos törvénye-
ken ejtett ezen sérelem orvoslást nyerjen. 

VIII. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1885. évi nyári 
közgyűlésének határozata. 

12. Ugyanazon közgyűlésünk 98. számú határoza-
tára vonatkozólag jelenti elnöklő püspökünk, hogy a Béki 
Sámuel, kassai lelkész által panaszolt s az említett hatá-
rozatban foglalt vallássérelmi ügyben beadott feliratra a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól még eddig válasz 
nem érkezett. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik s egyszersmind 
felkéretik püspökünk, hogy a mennyiben feliratunkra 
a konvent idejéig kedvező válasz nem érkeznék, idé-
zett határozatunk értelmében eljárni szíveskedjék. 

IX. 

Kun Bertalan püspök levele Béki Sámuel kassai 
lelkészhez, 1885. évi augusztus 20. 

114211885. A kassai katonai alreáltanoda ügyében 
a vallás és közoktatási m. k. miniszter úrnak azon érte-
sítését vettem, hogy megkereste a közös hadügyminisztert 
az iránt, miszerint jövő iskolai évben a nevezett intézet-
ben a felterjesztett sérelmet orvosolja s intézkedjék az iránt, 
hogy a ref. vallású növendékek is saját hitfelekezetű lel-
készöktől nyerjenek oktatást. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1885. évi őszi 
közgyűlésének határozata. 

fí. Ugyanazon közgyűlésünk 12. számú határozatára 
vonatkozólag jelenti püspökünk, hogy a Béki Sámuel kassai 
lelkész által folyó évi tavaszi közgyűlésünkre felterjesztett 
vallássérelmi ügyben, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumtól azon értesítést vette, hogy ezen ügy megvizsgá-
lása, illetve orvoslása végett a honvédelmi minisztérium 
útján a közös hadügyminisztérium megkerestetett. 

Ezen előterjesztés folytán Béki Sámuel előadja, hogy 
a kérdéses ügyben még eddig (1885. szeptember 22.) 
semmi intézkedés nem tétetett s a panaszában megneve-
zett katonai iskolában a hitfelekezetünkhöz tartozó növen-
dékek vallásoktatásban még most sem részesíttetnek. 

Püspökünk felkéretik, hogy ezen ügyet továbbra 
is figyelemmel kisérje s a felmerült sérelem orvoslá-
sát erélyesen sürgetni szíveskedjék. 

XI. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1886. évi tavaszi 
közgyűlésének határozata. 

11. Ugyanazon közgyűlésünk jegyzőkönyvének 6. számú 
határozatára vonatkozólag, olvastatott a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumnak, a kassai katonai alreáltano-
dában a helvét hitvallás taníttatás elhanyagolása miatt 
beadott panaszunkra érkezett 43,027. sz. válasza, melyben 
előadatik, hogy a fentebb nevezett minisztérium, felterjesz-
tésünk folytán azonnal megkereste a cs. kir. közös had-
ügyminisztériumot ez ügyben való intézkedések megtételére; 
azonban a nevezett hadügyminisztériumtól azon értesítést 
vette, hogy miután a Gonda Lajos helvét hitvallású hit-
oktató ellen felmerült panasz következtében megejtett 
beható vizsgálat eredményéből kiderült, hogy a nevezett 
hitoktató a kassai katonai reáliskolában levő helvét hitv. 
tanulókat a vallástanban lelkiismeretesen oktatta és azokat 
az úrvacsorájában csakis a kellő előkészítés és konfirmáció 
után részesítette: a nevezett minisztérium maga részéről 
az eddigi vallásoktatási eljárásban, változtatás előidézésére 
indokát nem talál. 

Egyházkerületünk nem látja ezen leirattal a felter-
jesztett sérelmet orvosolva, azért, mert egy, az állam 
által fentartott tanintézetben a vallástanításra nem 
tartja elégségesnek, hogy a növendékek egy évben 
kétszer részesíttetvén oktatásban, koníirmáltatnak; 
hanem ott a vallásnak katekheta által rendszeresen 
leendő tanítását tarfja szükségesnek, s annak ilyen 
módon leendő tanítását megkívánja, azért ezen sérelmi 
ügyet a végből terjeszti fel a főtiszteletű konventhez, 
hogy egyrészről a kassai katonai alreáliskolánál fenn-
álló bajt hathatós befolyásával orvosolni igyekezzék, 
de másrészről terjessze ki gondjait a többi állami 
tanintézetekben is a vallástanítás ügyére s méltóztas-
sék ügy intézkedni, hogy a helv. hitvallás az állam 
által fentartott minden tanintézetben a törvény által 
előírt módon taníttassék. 

XII. 

A ref. egyetemes konvent 1885. évi (Pápán tartott) 
ülésének határozata. 

58. Ugyanazon bizottság előterjeszti a tiszáninneni 
egyházkerületnek a kassai katonai alreáliskola vallástanítási 
ügyében tett felterjesztést és erre vonatkozó javaslatát: 

A kassai katonai alreáliskolában nem lévén alkal-
mazva a ref. vallású növendékek számára hitoktató, e miatt 
az egyházkerület felterjesztést intézett a nagymélt. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz. A vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium ennek folytán megkereste a közös 
hadügyminisztériumot, az ez ügyben való intézkedések 
megtételére nézve. A közös hadügyminisztérium ezen meg-
keresésre azon felvilágosítást adta, miszerint a kassai kato-
nai alreáliskolában Gonda Lajos tábori lelkész tanította 
a vallástant és ezen intézkedésnek megváltoztatására indo-
kot nem talál. A tiszáninneni egyházkerület azonban épen 
ebben találja a sérelmet, hogy míg a másfelekezetü katonai 
növendékek részére rendszeres hitoktatók tartatnak, addig 
a ref. vallású növendékekre nézve elégnek tekintetik a 
vallástanításnak azon módja, mely szerint a tábori lelkész, 
évenkint egy-két alkalommal részesíti őket vallásoktatásban ; 
ugyanazért, felkéri a konventet, hogy úgy ezen, mint más, 
netalán ehhez hasonló esetek miatt hathatósan intézkedni 
méltóztassék. 

Ezen felterjesztésre véleményünk: 
Miután a vallási viszonossággal ellenkezik az, hogy 

a közös hadügyminisztérium a ref. felekezetű növendé-



keket rendszeres vallásoktatásban nem részesíti: kéressék 
fel a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
arra, hogy ezen ügyben megnyugtató intézkedéseket kiesz-
közölni méltóztassék. 

A javaslat elfogadtatván, a nagymélt. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz annak értelmében felirat 
intéztetik. 

XIII. 
A ref. egyetemes konvent 1887. évi (Budapesten 

tartott) ülésének határozata. 

40. Olvastatott a vallás- és közoktatási miniszternek, 
a mult évi egyetemes konvent 58. szám alatt a kassai 
katonai reáliskolába járó ev. ref. vallású növendékek 
külön vallásoktatása ügyében folyó évi március 16-án 
10,430. szám alatt kelt válaszleirata, mely szerint a neve-
zett miniszter e tárgyban megkeresvén a közös hadügy-
minisztériumot, attól azon választ nyerte, hogy miután a 
kassai katonai reáliskolát jelenleg csak 13 ref. vallású 
növendék látogatja, ezen csekély számmal szemben egy 
külön egyházi személynek alkalmazása tetemes és kellőleg 
nem indokolható kiadást okozna; és hogy ugyanígy áll 
a dolog az ottani görögkeleti vallású növendékekre nézve 
is: a közös hadügyminisztérium az ez irányban intézett 
kérvénynek eleget nem tehet. 

Az egyetemes konvent fájdalommal veszi tudo-
másul, hogy indokolt kérelme teljesítetlenül hagyatott 
s e leiratot átteszi a tiszáninneni egyházkerülethez; 
és a mennyiben egyházkerületi gyűlés mostanában 
nem tartatik, a tiszáninneni egyházkerület elnökségét 
kéri fel, hogy a maga körében keressen utat és módot, 
hogy ezen katonai reáliskolába járó, hitfelekezetünk-
höz tartozó növendékek kellő vallásos oktatásban 
részesíttessenek és a kivitelre nézve az eljárást és 
módozatot terjeszsze a nevezett tanintézet igazgató-
ságához, hogy a vallásos oktatás mielőbb megkez-
dethessék. 

XIV. 

Kun Bertalan püspök levele Béki Sámuel lelkészhez. 
1888. január 9. 

39i1888. A legközelebb tartott konvent határozatát 
a kassai katonai reáliskolabeli vallástanítás ügyében azért 
közlöm tanácsbiró Úrral, hogy legyen szives végére járni 
annak, vannak-e és hányan lehetnek most hitsorsosink a 
nevezett tanintézetben: hogy aztán a szerint intézkedhessem 
vallásbeli oktatásuk felől. 

A minisztérium közönyössége miatt, úgy látszik, hogy 
egyházkerületünk nyakába zakkan ezen katonai intézetben 
a vallásos oktatásért való fizetés. Ennélfogva, mielőtt in-
tézkedés történnék a tanítás megindítása iránt, tudnom 
kell azt is, hogy ki fogja a tanítást végezni: maga nt. ta-
nácsbiró úr-e, vagy segédje? Továbbá hetenként hány 
órán fogna történni az oktatás? Ha mindezekről tudomás-
sal fogok bírni, akkor indíthatom meg az erre vonatkozó 
értekezést a tanintézet igazgatóságával, mely hogy annál 
célszerűbben történhessék, arra kérem meg nt. tanácsbiró 
urat, méltóztassék velem tudatni azt, vájjon ki ezen tan-
intézet igazgatója, kivel kell ott érintkeznem? Az én célom 
az, hogy semmi nagy feneket nem akarok keríteni a dolog-
nak, hanem határozottan megírom azt, hogy egyházkerü-
letünk kezébe akarja venni az intézetnél a vallásos okta-
tást, maga fog gondoskodni a vallástudomány előadójáról, 
maga fogja azt dotálni; az illető igazgató tűzzön ki heten-
ként 2—3 órát, melyeken a vallásos oktatás teljesíttessék. 
Meglátjuk, milyen választ fogok kapni előterjesztésemre; 
a szerint vigye tovább a dolgot egyházkerületi gyűlésünk. 

Kassa. Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
• • -J l r } 

Az ó-testamentom és a buddhismus. 
A modern bibliakritika - irodalom egy szenzációs 

művel szaporodott. Az »ó-testamentom skeptikusai* cím-
mel Dillon angol tanár egy művet adott ki, melyben a 
tudós professzor azt akarja bebizonyítani, hogy az ó-szö-
vetség két nevezetes könyve és' egy harmadik könyvnek 
egy kis részlete a buddhismus érdekében írvák, eme pesz-
szimisztikus hit valamely követője által. Az ő skeptikusai a 
Jób és a Prédikátor könyvének és Agur mondásainak (a 
Péld. b. 30. fej.) szerzői volnának. Szerinte eme könyvek 
a mai állapotukban szánalmasan össze vissza forgatvák. 
S e mellett telvék orthodox kezek interpolatióival, a kik 
így akarták azokat a kor uralkodó eszméivel összhang-
zásba hozni. A kijavított és visszaállított szöveg teljesen 
pesszimisztikus bölcseletet lehel. Tagadják: a személyes Isten 
lét elét, a jövő életet és a jutalmazás és büntetés tanát. 
Egy Schopenhauer erélvével hirdetik, hogy a lét rossz. 
E könyvek szerinte a Krisztus előtti III. században meg-
indult buddhista propaganda hatása alatt álltak elő. S a 
Prédikátor írója ez időtájban is valószinűleg Alexandriá-
ban élt, itt volt a nem-hindu buddhisták legerősebb 
fészke. 

Jób könyvét Bickell bécsi tanár kijavítása szerint 
adja, a ki 400 verset, mint későbbi interpolatiót és Elihu 
beszélgetéseit kihagyja a szövegből. Szerinte a prolog és 
az epilog képezik Jób népies legendáját s a szerző ezekre 
építi költeményét és a miknek semmi közük sincs az ő 
következtetéseihez. A theophania, vagy isteni manifestatio 
a költemény végén, egyedül Jóbnak a dolgok mivoltába 
való belátásának symbolumául veendők. Ez a mű szerinte 
elveti azt a tant, hogy az élet próbáltatás, hogy az erény 
jutalmat, a bűn büntetést nyer. Tagadja a halhatatlansá-
got is, mely eszme akkor kezdett tért foglalni a zsidók 
között. Az élet rossz, a világot fátum kormányozza, a 
melylyel szemben nincs más tennivalónk, csak a le-
mondás. 

A Prédikátor könyvét — úgy mondja — eredeti 
alakjából kivetkőztetve bírjuk. Á héber kézirat íveit valaki 
összekeverte, meg számos interpolatiót szőtt bele. Bickell 
tanár ügyesen kieszelte, hogy melyik lapok keverődtek 
össze, s a szöveg helyreállításával a könyv eleitől végig 
összefüggő lőn. E szerint a revideált textus szerint a 
Prédikátor könyve két részre oszlik, ú. m. egy spekulatívra, 
mely a szerzőnek az életről való theoriáját foglalja magá-
ban, és egy gyakorlatira, mely általános szabályokat közöl. 
Az elsőben ezt a kérdést veti fe l : micsoda jót nyújt 
nekünk az élet? Felelet: semmit. A másodikban azt tár-
gyalja, hogy nyomorult létünk hiábavaló napjait hogyan 
tölthetjük el legjobban? Melyre a szerző azt feleli: mun-
kássággal összekötött mérsékelt élvezettel. Ez a felfogás, azt 
hiszszük, inkább Epikur, mint Gautama tanítványára vall. 

Agur mondásairól még meglepőbbeket tart a szerző. 
66* 



Agurt héber Voltairenak állítja. A Példabeszédek 30-ik 
fejezete az agnostikus Agúr és egy orthodox farizeus vitája. 
Agur 1—4. versben kigúnyolja a mindentudó farizeusokat, 
ez meg az 5—14. versben felel. 15. és 16. v. egy jól 
ismert indiai mesét mond el a négy kielégíthetetlenről, 
ezt a farizeus nem érti s szülők elleni vétségnek veszi s 
e szerint felel a 17. versben, etc. 

Talán elég ennyi is mutatványul. Dillon kitűnő ori-
entalista. Sem őt, sem Bickellt nem lehet ignorálni. Hogy 
a zsidó szellemet, a mint érintkezésbe jött a keleti specu-
lációval, ez befolyásolta, elismert dolog. De azért az is 
bizonyos ám, hogy az ó-testamentomi írókat ugyan meg-
döbbentené, ha látnák, hogy a későbbi nemzedék theolo-
gusai hogyan bánnak el velők. 

Még ha elfogadnók is Dillon elméletét, hogy a 
buddhismus irányítólag befolyásolta a zsidó gondolkodókat; 
azért még nem következik, hogy azt a pessimistikus fel-
fogást igaz bölcseségnek tartsuk. Isten nélkül való hit-
vallást, az evangeliomon táplálkozott elme nem fogadhat 
el. A mult és jelen kor ama bizonyságtevői, a kik Krisztus 
szellemébe behatoltak, Dillon vigasztalan következtetéseire 
csak »nemmel* felelhetnek. Ok az életben találnak elég 
valóságos jót, s a fájdalmakat üdvösnek ismerik, a lét 
mysteriumait ihletőnek és a lehetőségeit végtelen remé-
nyekre jogosítónak tekintik. Nem a világi bölcseség, hanem 
a világi balgaság tagadja meg az Istent. A keresztyénség-
ben, Goethe szavaival mondhatjuk, az ember elérte azt a 
magaslatot, melyről, ha oda eljutott, vissza nem mehet, 

Ghr. W. —a—s. 

N E K R O L O G . 
Kovács Ferenc ravatalánál. 

(Ima elmondatott Tátrafüreden, 1895. augusztus 6-án.) 

Életnek és halálnak ura nagy Isten! kinek nagyságát 
és hatalmát hirdeti e nagy mindenség, bölcseségét és 
gondviselő jóságát prédikálja a nap és az éjszaka: e 
gyászos koporsó mellől, mely újabb beszélő bizonysága a 
te örök hatalmadnak s az ember múlandóságának, kicsiny-
ségünk érzetében hozzád fohászkodunk és porig alázva 
magunkat, vallomást teszünk te rólad, jajszóval mondván 
a Siralmak prófétájával: »Kicsoda parancsolatjából vagyon 
valami, ha az Úr nem parancsolta? Megszűnt a mi szi-
vünknek öröme, siralomra fordult a mi örömünk. Elesett 
a mi fejünknek koronája!* (III. 37. V. 15, 16.) 

Oh igen! A háborgó szív és a megtépett lélek ilyen 
vallomást tett e koporsó fölött Uram, mely örökre elta-
karta szemeink elől a közügy lelkes harczosát, az anya-
szentegyház bőkezű pártfogóját, a haza fölkent apostolát 
és a történeti irodalom ihletett munkását. Te tudod leg-
jobban édes Atyánk, mennyit tett, mennyit küzdött, meny-
nyit fáradott ő a legelsők között, csakhogy a te véren 
megváltott anyaszentegyházad és ez a sokat szenvedett 
édes magyar haza fölvirágozzék és zivataros napja fényre 
derüljön. Te tudod legjobban édes Atyánk, hogy milyen 
boldogan osztá meg kenyerét az éhezővel, milyen lelkese-
déssel munkálkodott a szeretetház megalapításán s az 

Úr hajléka gyönyörűségein, milyen bátor védője volt az 
üldözött erénynek, a keresztrefeszített igazságnak s a 
láncokra vert szabadságnak! 

Te látod Uram, hiszen te vezéreléd lépteit, hogy a 
nagy idők nagy embereinek szivével és lelkével össze-
forrva ő is lerakhatta tetterejének legjavát s élte alkonyá-
nak örökbecsű munkáját az imádott haza szent oltárára! 
Te látod Uram, milyen példás szeretettel, önfeláldozó hű-
séggel viseltetett életének hű társa, örömének és bánatá-
nak osztályosa, pályafutásának valóságos őrangyala iránt! 
Te látod óh Uram mindezeket. S bocsáss meg kérünk, 
ha vérző szivünk nem tud könnyen megnyugodni végzé-
seden, ha a váratlanul történt haláleset és a drága szülő-
földtől való messziség miatt lelkünk a buzgóság szárnyain 
nehezen tud felszállani te hozzád, ha fájdalmunkkal nem 
bírván, sírunk csöndes zokogással. 

De bár ha nehéz is nekünk azt mondani: Uram, 
legyen meg a te szent akaratod: mégis végig tekintve a 
hosszú 72 éves pályát, melyet istenesen megfutott, az ered-
ményt, melyet szive és lelke sugallata szerint elért: a 
megnyugvás szelid érzelme tölti el szivünket és leborulván, 
hálákat adunk szent felségednek, hogy a legalkalmatosabb 
időben adtad őt nekünk a mi javunkra, a mi boldogítá-
sunkra! 

Hálákat adunk szent felségednek, hogy a nemes férfiút 
kegyelmedből megajándékoztad földi javakkal, lankadatlan 
szorgalommal, a mások javáért és boldogságáért dobogó 
szívvel. Hálákat adunk szent felségednek, hogy a nemes 
férfiút felöltözteted az igazság palástjába, a hitnek és 
szeretetnek mellvasába és sisak gyanánt az idvesség re-
ménységébe ! Hálákat adunk szent felségednek, hogy nap-
jaihoz toldál napokat, esztendeihez esztendőket, hogy az 
egyház és haza szolgálatában nagy lelke még egyszer 
íölmelegülhetett a nagy idők ragyogó fénye mellett s rá-
mutathatott a szabadabb eszmék lelkes bajnokaira, kik 
meggyőződésük hevével bátran védelmezték az igazságot! 
Hálákat adunk szent felségednek, hogy galamb szelid lel-
kületű hitves társával együtt megengedted érni a tisztes 
vénkort, megengedted érni eszméinek győzedelmét, hogy 
örülhessen tiszta örömben, boldogságban át általános köz-
becsülésnek és a megérdemelt hervadhatatlan koszorúnak! 

Óh mindezekért hálákat adunk szent felségednek, 
dicsőítvén és magasztalván a te örök hatalmadat! 

Óh Isten! Irgalomnak és kegyelemnek szent Atyja! 
Fogadd kedvesen szivünk hálaáldozatját és hallgasd meg 
az özvegy szívből fakadt könyörgését, midőn fájdalmának 
tengeréből hozzád felkiált! Óh adj neki erőt az iszonyatos 
csapás elhordozására, hogy a midőn együtt újból haza 
utaznak — egyik élve, másik holtan — a drága szülőföld 
kedves falai közé és sirató harangok zúgása, fekete zászlók 
lengése, tehetetlen öregek és árvák szívfacsaró könyhulla-
tása jelzi az iszonyatos megérkezést: a nyilvánuló nagy 
részvét, az együtt töltött boldog évek édes emléke, az Úr 
háza iránti szeretet, buzgóság és áldozatkészség hegesz-
sze be a hűséges hitves vérező sebét; hiszen te ha egyik 
kezeddel sujtolod Uram, másik kezeddel fölemelheted és 
megvigasztalhatod a szenvedőt' 

Mindnyájunknak, kiket tisztelet és részvét érzelme 
e gyászos koporsó mellé gyűjtött, adj akaratodon való 
megnyugvás lelkét, adj tántoríthatatlan hitet, hogy bármikor 
konduljon is végóránk: mi készen várjuk gyászos követed. 
Drága halottunk földi maradványainak pedig adj édes 
pihenést, lelkének boldog mennyországot kegyelmedből a 
Jézusért. Amen. 

Szuliay Benedek, 
ev. ref. lelkész 



I R O D A L O M . 
** A Gyakorlati Bibliamagyarázatok című szak-

folyóirat május-júniusi füzete Garzó Gyula gyomai lelki-
pásztor szerkesztésében a napokban hagyta el a sajtót. A 
derék folyóirat jelen füzetében Korén Pál békés-csabai 
ág. evang. lelkész Pál apostolnak a Zsidókhoz írt levelét 
magyarázza tovább, még pedig az V: 1-től a VII: 2-ig. 
A szószéki használatra szánt magyarázatok rövidek, de 
tömörek és szilárd evangeliumi szellemben vannak tartva. 

** Kalászok az élet mezejéről. Irta Vajda Ferenc, 
szászlónai ev. református lelkész. Felolvastatott a kolozs-
kalotai egyházmegye gyalui körének Makóban, 1895. jún. 
6-án tartott papi értekezletén. Népies felolvasás, melyben 
avatott kezekkel mutat rá szerző a családi, az iskolai és az 
egyházi élet mezején felburjánzott gyomokra. A csinos kiállí-
tású 16 lapra terjedő füzet különlenyomat a »Prot. Köz-
lönyéből. Ára nincs kitéve.. 

** Evangélikus egyházunk állapotáról s jövő 
feladatairól. Irta s 1895. május 5-én Eperjesen a kollé-
gium nagytermében felolvasta Mayer Endre theologiai 
dékán-tanár. 16 lap, ára nincs jelezve, a tiszta jövedelem 
az eperjesi ev. leányiskola javára fordíttatik. — Szerző 
szerint az ev. egyházban meglankadt a hitbuzgóság, tár-
sadalmában meglazult a jótékonyság s egyenetlenség dúl 
a hitfelek között. Az egyház hanyatlásának s minden val-
láserkölcsi bajuknak oka a hitnek hiánya és a szentírás 
tekintélyének hanyatlása. Az egyház jövő feladata pedig 
az, hogy vezesse vissza hiveit az igazság forrásához, az 
evangéliumhoz s e végből állítsa vissza az Isten igéje házi 
olvasását és szorgalmas templomi hallgatását; szervezze a 
keresztyén szeretet-munkákat: a szegények és árvák gon-
dozását, alapítson nő- és legény-egyesületeket s általában 
lelkészei gyakoroljanak intenzivebb cura pastoralist, hívei 
forgolódjanak szorgalmasabban a belmisszió terén. — A 
felolvasás szakértelemmel és ügyszeretettel van írva. 

** A tanárhiány okai. Irta Hekinger István, pécsi 
főreáliskolai tanár. Különlenyomat az országos középiskolai 
tanáregyesület közlönyéből. A 10 lapra terjedő csinos 
kiállítású s tartalmas füzetke azt fejtegeti, hogy a mai 
tanárhiánynak két főoka van. az egyik külső vagy tár-
sadalmi, melynél fogva a társadalom a tanférfiút, illetőleg 
a tanügyi pályát kellőleg nem becsüli; a másik belső ok 
s abban áll, hogy a tanári pályán nagyon elharapódzott 
a protekció. Ezt a két főokot szerző szerint jelentéke-
nyebb anyagi javadalmazással és helyes szolgálati pragma-
tikával lehet megszüntetni s a bajt gyökeresen orvosolni. 
A füzet ára nincs kitéve. 

** Az 1848—49-iki magyar szabadságharc című 
nagy illusztrált vállalatból most jelent meg a 41-ik füzet, 
a melyben Gracza György a püspöki kar békekisérletét 
mondja el igen érdekesen, több eddig ismeretlen adat fel-
használásával. E füzetben kezdődik el az aradi 1848-as 
ereklyemúzeum nagybecsű képeinek közlése. Ez illusztrációk 
közül a legtöbb valóságos unikum, a mely még sehol sem 

volt közölve. A füzet képei egyébként a következők: A 
honvédség ágyúja. Guyon Richárd tábornoki kinevezése. 
Guyon Richárd honvédsipkája. Tiszti kardok a bécsi nem-
zetőrségnél. Honvédhuszár pisztolyok a bőrtokkal. Pikéti 
honvédtábornok az aradi fogságban. Lázár Vilmos honvéd-
tábornok kardbojtja. Löw Lipót szegedi főrabbi 1848-ban. 
Csoóri nemzetőrség zászlaja. Nőhonvéd a szabadságharc 
után. Damjanich tábornok díszkardja. Gr. Vécsey Károly 
tábornok levélnehezéke. Merénylet Bem ellen. 

** A baptista, vagy hogy véded meg a te refor-
mátus kálvinista hitvallásodat ? A nép számára írta Eröss 
Lajos előbb kémeri, majd földesi, jelenleg püspök-ladányi 
ev. ref. lelkész. 24 lap, ára 10 kr., megrendelhető a szer-
zőnél. — Időszerű polemikus füzetke, mely a magyar népet 
a baptista próféták üzelmeivel kivánja megismertetni s 
neki kiáltani: tartsd meg azt mi nálad vagyon, hogy senki el 
ne vegye a te koronádat. E végből elmondja röviden a 
baptizmus külföldi és hazai keletkezését; az anabaptisták-
kal és memnonitákkal való rokonságát; a németországi s 
különösen hamburgi baptistáknak Budapesten át az Alföldre 
beszivárgását s azt a tényt, hogy ez a neo-baptizmus »a 
régibb keletű nazarenizmust, mielőtt ennek jámbor hívei 
magokat észrevették volna, ma már csaknem egészen be-
nyelte* (9. 1.) Majd a baptisták főbb tételeit ismerteti: 
ú. m. a felnőttek vízbemerítését, az eklézsiáról s a kegye-
lemről való tanításukat, továbbá a titkos dézma-tant, a 
hazafias szellemet megbénító »nemzetköziség*-öket stb. 
Az ismertetés rendjén mindenütt cáfolja a baptizmus tév-
lanait és védi a kálvinizmust. — A füzet kétségkívül helyes 
intencióból származik s szükség is van rá, mert a bap-
tizmus terjed s ellensúlyoznunk kell. Szerző törekvése 
tehát méltánylást érdemel. De nekünk úgy tetszik, hogy 
szerző nem eléggé találta el a népszerű hitvédelem hang-
ját és módját. Nyelve nem a népies nyelv, tárgyalása nem 
elég élénk, sőt itt-ott nehézkes is; fejtegetései, cáfolatai nem 
elég világosak, nem elég csattanósak. Pedig tudása van 
hozzá, a bibliát jól forgatja és helyesen citálja, s a bap-
tizmus gyengéit meg tudja találni. Népiratkája azonban 
így is figyelemre és terjesztésre méltó. 

** A Luther-társaság kiadványai során két 
valláserkölcsi elbeszélés hagyta el a napokban a sajtót, 
egyik magyar, másik német nyelven. Az elsőnek a címe: 
»Az árva*, szerzője JBöngérfi János, az ismert paedagogus 
és író, ki munkájával újabb oldalról mutatja be magát. 
»Az árva* c. elbeszélésben Sára János árvafiú Székács 
József pártfogásával az országos prot. árvaházban, s az-
után a maga emberségéből a társadalom hasznos tagjává, 
derék lelkészszé nevelkedik. E kis történet keretében épü-
letesen van beillesztve Székács József híres »cura pasto-
ralis«-a, prot. árvaházunk nevelési rendszere és karácsonyfa 
ünnepe, a konfirmáció lélekemelő ünnepe stb. Az elbeszélés 
nemcsak építőleg, de zamatos magyarsággal, szépen is van 
megírva. — A német nyelvű kiadvány címe: »Mathái am 
Letzten*, szerzője Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész, 
a ki Máthé evangelista végszavaihoz fűzve (Menjetek el 
széles e világra, hirdessétek az evangéliumot mindeneknek 



én veletek leszek mind az időknek végéig) hiterősítő kor-
történeti képet fest a reformáció első évtizedéből. A tanul-
ságos korrajz főalakja Giiják Márton lőcsei ev. lelkész, 
ki mellett Gregori János és Nikolai Fülöp libetbányai val-
lási vértanúk története is föl van említve. — A csinos 
kiállítású, 54 és 56 lapra terjedő füzetek mindenike 30—30 
krért kapható a Luther-társaság főbizományosánál, Kókai 
Lajos könyvkereskedőnél Budapesten és nagyon érdemes 
arra, hogy a hit erősítésére minél szélesebb körben ter-
jesztessék. A füzetek azonban kissé drágák, a nép nem 
könnyen ad ki 30 krt egy kis vallásos füzetért. 

E G Y H Á Z . 

Református gyülekezet Pozsonyban. Ez intelli-
gens határvárosunk evang. református része, mint öröm-
mel halljuk, a napokban egyházközséggé szervezkedett. 
Megalkották az egyháztanácsot, melynek tagjai lőnek: 
Vizkeleti József főgondnok, Berghofer János gondnok, Lázár 
Kálmán jegyző és Fáy Ákos, Kovács Béla, Prikkel Lajos, 
Izsák István, dr. Jónás János, dr. Szoloviz Ádám és 
Szilágyi János egyháztanácsosok. A lelkészi teendők ellátá-
sával Balogh Elemér segédlelkészt és tanárjelöltet bízták 
meg. Az isteni tiszteletek egyelőre még az ág. evang. egy-
ház kis templomában tartatnak, melyet az egyház tanácsa 
a legnagyobb készséggel engedett át. —A pozsonyi reformá-
tusság gyülekezeti organizációját elismeréssel regisztráljuk. 
Súlyt fektetünk arra, hogy református egyházunk evange-
liumi hittisztasága, erkölcsi puritanizmus és tősgyökeres 
magyarsága a nagy határvárosban is tért foglaljon s az 
ágost. evangelikus testvéregyházzal karöltve vívat, crescat, 
floreat! . WW * T~t - ÍU . 

A protestáns püsjoökök éztekezlete Miskolcon 
aug. 6-án tényleg megtartatott. Jelenvoltak: Kun Bertalan, 
Kiss Áron, ev. ref. és Sárkány Sámuel, Baltik Frigyes. 
Zelenka Pál ágostai hitvallású püspökök, Mitrovics Gyula 
theologiai tanár, mint az értekezlet jegyzője és előadója. 
Szász Károly, Szász Domonkos, Papp Gábor ev. ref. püspö-
kök és Ferencz József unitárius püspök, különböző okok-
ból személyesen meg nem jelenhetvén, levélben fejezték 
ki a velők már előbb nyomtatásban közlött munkálathoz 
való készséges hozzájárulásukat. Az értekezlet az ágostai 
egyház díszes könyvtár-termében tartatott meg s az egész 
napot igénybe vette. A megbeszélés tárgyát 
Lkr írja,) azon utasítások megállapítása képezte, a melyek 
fognak a lelkészeknek kezébe adatni, az új vallásügyi tör-
vények életbeléptetése alkalmából. Ezen utasítások az ér-
tekezleten most már véglegesen megállapíttattak s kinyo-
matásuk elrendeltetvén, az illető püspöki hivatalok útján 
rövid nap alatt a lelkészek kezébe jutnak. Ez alkalommal 
a híresztelt félreértések cáfolatául is csak annyit, hogy a 
munkálat egészen gyakorlati irányú s két nagyobb kiterje-
désű részből áll. Az első általános tájékoztató az új tör-
vényekkel szemben tanúsítandó miheztartást illetőleg, abból 
a célból, hogy a törvényeknek egyházi életünkre nézve 
meg legyen jó hatása; a másik rész egyes előfordulható 
esetekre vonatkozólag ad részletes utasításokat s a törvény 
szakaszait világosító magyarázatokat. Az értekezlet tagjai 
Ze.lenka- Pál ev. püspöknek voltak szívesen látott vendégei. 

Református templom Borszéken. Kellemes meg-
lepetés gyanánt vesszük a hírt, hogy Borszéken református 
templomot fognak építni. A mostani fürdőszezonban ott 
keresnek üdülést: Szász Domokos, br. Kemény Kálmán, 
gr. Bethlen Gábor, br. Kemény Domokos, br. Kemény Kál-
mánné, özv. Bánffy Zoltánné, özv. br. Bornemisza Ignácné, 
Szász Domokosné stb; Az ők védnöksége alatt intéző bi-
zottság alakult tekintélyes férfiakból, kik már meg is kezd-
ték működésüket s egy hangulatos felhívást bocsátottak 
szét a szép cél végrehajtása érdekében. A kegyes adomá-

. nyok Kathonai Gyula úr címére lesznek küldendők Maros-
Vásárhelyre, dec. 31-ig. (Pr. K.) 

A felsőbaranyai egyházmegye közgyűlése aug. 
6—7-én tartatott meg Harkányban, e kies baranyai 
fürdőhelyen, Hányi Gábor esperes és Szilágyi Dezső ház-
elnök, egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. A közgyű-
lésen a szokásos folyóügyek mellett némely módosítások-
kal elfogadták az országos lelkészi gyámintézet tervezetét 
és jövedelem szerint újból osztályoztattak a lelkészi állá-
sok. A gyűlés lefolyásáról jövőre részletes tudósítást 
közlünk. 

I S K O L A . 

Budapesti theologiai akadémiánkon az 1895/96. 
iskolai év szept. 7-én nvilik meg. Az akadémiába újonnan 
belépő növendékek a felvételért és jótéteményekért augusz-
tus l-ig kötelesek folyamodni az igazgatónál (Kálvin-tér 
7. sz.). Az akadémia minden rendes növendéke az inter-
nátusban ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást, tandíjmentes-
séget, 60—100 frt legációi illetményt és konviktusi ked-
vezményt élvez. A konviktusban az ebéd és vacsora ára 
egy személyért havonként 16. frt, a minek felét minden 
növendékért, a: szegényebb sorsú jobb tanulókért pedig 
három-negyedét a konviktusi pénztár fedezi. A növendékek 
tehát felerészben nyolc, felerészben 4 frtot fizetnek havon-
ként a konviktusban. Az ifjúság önfentartását a különféle 
kondíciók is jelentékenyen megkönnyebbítik. Az akadémia 
volt II-od éves növendékei szeptember 6-án alapvizsgálatot 
tesznek, a volt Ill-ad évesek augusztus 26. s következő 
napjain tanítóképesítő vizsgálatra állnak Nagy-Kőrösön, 
az egyházkerület tanítóképesítő bizottsága előtt. Az új és 
régi növendékek beiratkozása szept. 6-án, a javító és pótló-
vizsgálatok szept. 5. és 6-ik napjain tartatnak meg. Az 
igazgatóság. i 

Péterfy Sándor nyugalomban. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Péterfy Sándor polgáriskolai tanítónő-
képző igazgató tanárt saját kérelmére nyugdíjazta. Egy 
emberöltőt meghaladó kitűnő szolgálataiért a miniszter 
köszönetét és elismerését fejezte ki. Péterfy meg is érdemli 
mind a közoktatás fejének, mind a magyar tanítóvilágnak 
és társadalomnak teljes elismerését. Egyszerű falusi tanító-
ként kezdte s mint a népoktatás legmagasabb fokú egyik 
intézetének az igazgatója végezte tanítói közpályáját. Husz 
éves korában már segédtanár volt a soproni ev. praeparan-



diában, 1865-ben a budapesti evang. iskolánál. 1878 óta 
az Andrássy-úti állami tanítónő-képzőnél tanárkodott, egy-
ben 14 évig igazgatta a Frőbel-nőegyesület kisdedóvóképző 
intézetét. Mióta a fővárosba került, részt vett, sőt vezér-
szerepet játszott a néptanítók, kisdedóvók, tanítóképző 
tanárok minden országos mozgalmában. Legszebb alkotása 
azonban az »Eötvös-alap«, a néptanítók eme közhasznú 
emberbaráti intézménye. Irodalmi működése is jelentékeny 
a tanügy terén. Reméljük azonban, hogy Péterfyt a tanügy 
társadalma és irodalma továbbra is bírni fogja s hogy 
mikor a tanári működéstől visszavonul, a tanügy társa-
dalmi és irodalmi mezején ezentúl is ott fog küzdeni a 
legjobb munkások élén. 

A sárospataki főiskolában, az akadémiában épen 
úgy mint a gimnáziumban, a beírások az 1895/96. iskolai 
évre szeptember 1-én kezdetnek meg, s tartanak 7-ikéig, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a gimnáziumban a négy első 
napon csak protestáns vallású tanulók vétetnek fel, szep-
tember 5-től azonban más felekezetűek is felvétetnek 68 lét-
számig. A magán-, pót- és javító vizsgálatok augusztus 
hó 29., 30. és 31-ik napjain fognak megtartatni. Az igaz-
gatóság. 

Az eperjesi ev. gimnáziumban a beiratások 
szeptember 2-től szeptember 4-ig bezárólag tartanak s az 
előadások szeptember 5-én kezdődnek; a jogi és hittani 
akadémiában pedig a beiratások szeptember 1-től szep-
tember 8-ig tartanak s az előadások szeptember 9-én 
kezdődnek. A megnyitó-ünnepély szeptember 8-án d. e. 
11 órakor, a coll. nagyteremben fog megtartatni. 

A nagyenyedi theologia akadémiai elöljáró-
ságától a következő hivatalos tudósítást vettük: Értesítés. 
Az ev. ref. Bethlen-kollegium theol. akadémiájának igaz-
gatóságához érkezett több rendbeli tudakozódásra elöl-
járóságunk 245/1895. sz. határozata értelmében értesítem 
az érdekelt ifjakat, hogy miután elöljáróságunk szerencsés 
volt a jövő 1895/96 iskolai évre helyettes theol. tanárokul 
megnyerni közvetlen egyházi hatóságaik szabadságolása 
folytán és felsőbb hatóságaik jóváhagyása reményében 
dr. Bartók György szászvárosi és Szécsi Ferenc felvinci 
ref. lelkészeket és képesített theol. tanárokat, a Bethlen-
kollegium theol. akadémiáján az evangélium magasztos 
igéinek hirdetése Isten segedelmével tovább fog folyni. — 
Nagy-Enyed, 1895. aug. 7-én. Bartlia Zsigmond, elől-
járósági jegyző. 

A pápai ev. református nőnöveldére, az iskolai 
év közelgő megnyílása alkalmából felhívjuk az érdekelt 
szülők figyelmét. Az intézetet a dunántúli egyházkerület 
támogatásával 1894-ben a pápai egyházmegye nyitotta 
meg és tartja fenn Pápán. Az intézet voltakép leány-inter-
nátus, ellátva a szükséges benlakási helyiségekkel és nevelő-
tanító személyzettel, oly módon, hogy a növendékek magá-
ban az intézetben is önálló elemi iskolai oktatást nyerhetnek, 
de felsőbb leányiskolái tanfolyamra az államilag segé-
lyezett Pápa városi polgári leányiskolába járnak be. A 
növendékek évenként 180 frt ellátási és 5 frt orvoslási 
díjat fizetnek és pedig három egyenlő részletben, ú. m. 
a beiratkozáskor, december 1-én és március 1-én. A ked-
vezményes ellátási díj azonban egész évre 140 frt, mely 

szintén három egyenlő részletben fizetendő. Ezenkívül a 
tandíj az elemi iskolában egész évre 1 frt 50 kr., a pol-
gári iskolában 6 frt, beiratkozási díj 3 frt, zongoratanítás 
díja havonként 2 frt. Jelentkezni lehet Kiss Gábor ev. ref. 
lelkésznél, mint a felügyelő bizottság elnökénél Pápán. 
Felvétetnek 6 — 15 éves leánygyermekek valláskülönbség 
nélkül. 

A felső-lövői ev. iskolák jubileuma. Ötven éves 
jubileumot ültek a felső-lövői ev. tanintézetek, Wimmer G. 
eme szép alkotásai. Az ünnepély a templomban vette kez-
detét, hol Ulreich Pál szent-mihályi lelkész végezte az 
isteni tiszteletet, mire a felső-lövői férfi énekkar énekelt. 
Stettner Gyula esperes lépett a szószékre és német egy-
házi beszédet tartott s azután a felső-lövői dalárda énekelt. 
Seregély Dávid szalónaki lelkész magyar egyházi beszédet 
mondott, mire ismét ének és áldás következett. Az iskola-
téren szintén énekkel kezdődött az ünnepség s azután 
Hollig Károly igazgató hosszű ünnepi beszédben vázolta 
a tanintézetek egész történetét. Károlyi Antal alispán 
beszélt utána. Érdekes még a Witz főegyháztanácsos 
beszéde, ki hangsúlyozta, hogy a Gusztáv Adolf-egvlet 
eddig 230.000 márkát adományozott az intézetnek, minek 
ellenében nem kivánt egyebet a tanintézettől, csak azt, 
hogy a vallás, a humanismus, a tudomány és hazafiság 
szellemében neveljék az ifjúságot. A mire Stettner Gyula 
esperes köszönetet mondott Witznek s örömét fejezte ki, 
kogv a kormány képviselőjének jelenlétében sikerült a 
Gusztáv Adolf-egvlet intencióit illető gyanúsításokat elosz-
latni. Holch Antal tanár mondott ezek után egyházi beszé-
det s végül ének és záróima és ismét ének zárta be az 
ünnepélyt. Az ünnepélyt bankett követte. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Kovács Ferenc királyi tanácsos, Csongrádmegye 

volt alispánja, H.-M.-Vásárhely volt országgyűlési képvi-
selője, a m. t. Akadémia tiszteletbeli tagja, presbyter, 
egyházmegyei és egyházkerületi tanácsbiró, zsinati és kon-
venti képviselő f. hó 5-én Tátrafüreden szívszélhüdésben 
72 éves korában hirtelen elhunyt. Özvegye, Küry Teréz, 
gyászolja halálát. Halála hirtelen következett be. Aug. 4-én 
még templomban volt s az őt hazakísérő lelkészszel ke-
délyesen elbeszélgetett. Érdemeit az egyház, a közműve-
lődés és humanizmus terén Lapunk más helyén méltat-
juk. Temetése e hó 6-án és 8-án óriási részvéttel ment 
végbe Tátrafüreden és H.-M.-Vásárhelyit. Az ó-tátrafüredi 
kórház udvarán fölállított ravatalt díszes nagy közönség 
vette körül, közte Vásárhely városa és iskolája küldött-
sége Baksa Lajos polgármester és Futó Mihály igazgató 
vezetése alatt. Itt Szuliay Benedek fürdői lelkész mondta 
el az imádságot, mely Lapunk más helyén olvasható. 
Hódmezővásárhelytt pedig a ravatalnál Pap Imre lelkész 
fogadta a koporsót, a templomban Szabó János esperes 
imádkozott és Szeremley Sámuel lelkész prédikált fölötte, 
a sírnál Baksa Lajos polgármester és főgondnok mondott 
búcsúztatót. A koporsót száznál több koszorú borította 
és mintegy tízezer ember kisérte. Az igaz ember emléke 
áldott! 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A vallás és közoktatási minisz-

ter az államsegély ügyében kötött szerződésből kifolyólag 
Faragó János karcagi gimnáziumi igazgató-tanárt és 
Győri Gyulát, a rákospalotai Wagner-féle gimnázium ta-
nárát a pápai ev. ref. főgimnáziumhoz rendes tanárokká 
nevezte ki. — Ugyancsak a vallás és közoktatási minisz-
ter a budapesti kir. tudományegyetemen megüresedett Il-ik 
könyvtártiszti állásra dr. Dézsi Lajost, a magyar nemzeti 
múzeum levéltárának napidíjas gyakornokát nevezte ki, a 
kit egyháztörténelmi dolgozatairól Lapunk olvasói is elő-
nyösen ismernek. — A szentesi református egyház, mint 
tudósítónk írja, eddigi segédlelkészét Pap Lajost, vallás-
tanárrá választotta és egyúttal reá bizta a szentesi anya-
egyházhoz csatolt leányegyházak gondozását is. 

* Az egyházi anyakönyvek lezárása ügyében 
az egyházi főhatóságokhoz minap kiadott kultuszminiszteri 
rendeletet múltkor egész terjedelmében közöltük. Ezzel 
kapcsolatban most fölemlítjük, hogy a kultuszminiszter a 
törvényhatóságokhoz is küldött rendeletet e tárgyban. A 
két rendelet ugyanazon tárgyról szól, csakhogy a törvény-
hatóságoknak az is el van rendelve, hogy a mennyiben a 
jelzett anyakönyvi példányok ez évi október első felében 
be nem érkeznének, azok beküldését záros határidő alatt 
a törvényhatóságok szorgalmazzák s a netán mégis kése-
delmezőket további intézkedés végett a miniszternél jelent-
sék föl. 

* A Protestáns Közlöny 36-ik számában ennek 
egyik újdondásza gúnyolódva mondja, hogy »maguk a 
protestáns püspökök sem tartják felette sürgősnek az ér-
tekezlet megtartását, miután a budapesti ref. pap Papp 
Károly már úgyis megtette az intézkedéseket, a melyekkel 
telve voltak a budapesti lapok. (!)< Az én intézkedésem, 
a melyre itt gúnyos hivatkozás történik, abból áll, hogy 
budapesti híveimet tájékoztatni kívántam azon eljárásról, 
melyet a házassági törvénynyel életbeléptetése után követni 
fognak. A törvényből kifolyó miniszteri rendelet azt mondja, 
hogy: »a polgári tisztviselő a házasság megkötése u t ána 
házasulókat figyelmezteti, hogy a házasságnak előtte tör-
tént megkötésével vallási kötelességüknek még eleget nem 
tettek*. Én pedig híveimnek figyelmét arra hívom fel, hogy 
a törvény rendelkezése szerint október elsejétől kezdve a 
házassági fogadalmak polgári tisztviselő előtt fognak tör-
ténni, mely után az új házastársak isten áldásának kérésére 
a templomba jönnek. Tudván azt, hogy híveimnek nagy 
része a törvényeket és miniszteri rendeleteket nem olvassa, 
az ezekfelőli felvilágosítást a dolog természeténél fogva min-
denekelőtt papjától várhatja, tudván továbbá azt is, hogy 
szószékből való hirdetéssel célt nem érhetek, mert sokan épen 
a hirdetés alkalmával nem lennének jelen: jobbnak tartottam 
e figyelmeztetést a templom ajtajára függeszteni ki. A 
dolog nyilvános lévén, nem tilthattam meg a lapoknak, 
hogy ezt fölvegyék s mivel ezt közérdekű figyelmeztetés-
nek tekintették, felvették. De ha módomban lett volna is, 
nem tagadtam volna meg ennek közzétételét, mert így 
célomat még inkább elérhetem. Hogy a protestáns püspökök 
erről a miniszteri rendeletről akartak-e értekezni: azt nem 
tudom ? De hogy ezzel ellenkező határozatot nem hoztak 

volna, azt tudom. Mi gáncsolni való van hát eljárásom-
ban? Ebben csak az ellentáborbeliek botránkozhatnak meg. 
Ön talán a néppárthoz tartozik?! Akkor értem önt!! — 
Papp Károly. 

* Díjmentes halotti bizonyítványok népfölkelési 
ügyben. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1895. év 34,551. sz. a. valamennyi egyházi főhatósághoz 
következő átiratot intézett: > A m. kir. honvédelmi miniszter 
úr f. évi június hó 1-én 30.891. sz. a. kelt átiratából arról 
győződtem meg, miszerint a mult évben megejtett népföl-
kelési időszaki jelentkezés alkalmával tapasztaltatott, hogy 
a népfölkelés nyilvántartásban igen sok elhalt népfölke-
lésre kötelezett vezettetik. A községi elöljárók összhangzó 
bemondása szerint ezen szabálytalanság kiváltképen az 
anyakönyvvezetők azon mulasztásából ered, hogy a köz-
ségi elöljárók hivatalos megkeresésének és számtalan szor-
galmazásának dacára, az anyakönyvvezetők vonakodnak 
az elhalt népfölkelésre kötelezettekről díjmentes halotti 
bizonyítványokat kiszolgáltatni. Tiszteletteljesen felkérem 
tehát a főtiszt, egyházi főhatóságot, hogy az anyakönyv-
vezetőket utasítani és kötelezni méltóztassék arra, hogy 
az 1886. évi XX. t.-c. 10. §-a folytán úgy a kérdéses 
halotti bizonyítványokat, mint egyéb segédokmányokat 
díjmentesen hivatalából, népfölkelési ügyekben is épen úgy 
kiszolgáltassák, mint egyéb katonai ügyekre nézve az 1889. 
évi VI. t.-c. 36. §-ában elrendelve van«. 

A D A K O Z Á S . 

A nagy-bocskói ev. ref. egyháznak. Nagy Borbála 
Beregszász 2 frt. Vitéz János ny. ev. ref. 1. Senye 1 frt, 
mely összeget mai napon Takács Lajos missziói lelkész 
úrnak M.-Szigetre elküldtük. 

Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. reform, egyház népiskolájában 

pályázatot hirdet: 
1. A fiú-iskolában egy segédtanítói állomásra, mely-

lyel a III. és IV. osztály tanítása van összekötve, év-
negyedenként az egyház pénztárából előre fizetendő 400, 
szóval négyszáz osztr. ért. forint törzsfizetés és 50 frt 
lakbér javadalmazással. 

2. Négyosztályú leányiskolájában három segédta-
nítói állomásra, az első pont alatt megjelölt javadal-
mazással. 

Pályázhatnak okleveles, vagy tanítóképezdei tanfo-
lyamot végzett ev. ref. vallású tanítók és tanítónők. 

A pályázati kérvényekhez, melyek folyó év augusz-
tus 25-dik napjáig alantírt iskolaszék i elnökhöz küldendők, 
csatolandók lesznek az életkorukat, vallásukat, képesíté-
süket s eddigi netaláni alkalmazásukat igazoló okmányok. 

Az állomás folyó év szeptember hó 1-ső napján 
elfoglalandó. 

Kisújszálláson, 1895. aug. 6-án. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész isk. széki e lnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



S a i e r h c s z í ő s í g ' : 
IX. Jcerillet, Pipa-utca íiS. szánt, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadtf-liivatal : 

Hornyán fittel/ Vihtor JcönyvkeresJeedése (Akadémia 
bérháza), 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 Itr ; egész évre : 0 frt.. 

ISgyes szám ára 30 Ur. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Lelkészi eljárás-tervezet. 
A magyarhoni ágost. hitv. evang. és ev. ref. egyház 
püspökeinek »Javaslata* az egyetemes bizottságokhoz, 
i l letve a konventekhez, az egyházi törvények életbelép-
tetése után történő egyházi és lelkészi eljárásra nézve, 

Az 1894-ik évi XXXI., XXXII. ós XXXIII., 
vagyis a »Házassági jogról«, »A gyermekek vallásá-
ról^ ós ))Az állami anyakönyvekről« szóló törvé-
nyek, melyek az említett óv december hó 9-én 
nyertek királyi szentesí tést és együttesen a folyó 
évi október l - jé től fognak életbelépni, ú j viszo-
nyok és ezekből kifolyólag sok részben ú j fel-
adatok és kötelességek elé állították magyar pro-
tes táns egyházunkat . 

Mélyebben ós elfogulatlanul tanulmányozván 
ezen törvényeket , azoknak szellemét és össze-
hasonlí tván azoknak intézkedéseit eddigi egyház-
jogi gyakorlatunkkal , készséggel el kell ugyan 
i smernünk azt, hogy eme törvények a lehető 
méltányossággal és körültekintéssel , az egyenlő-
ség alapján és az egy és ugyanazon hazában 
létező különböző vallásfelekezetek hitelvi felfo-
gását kímélve, óhaj t ják megoldani az eddigi ál-
datlan felekezetközi viszálkodásokat. Mindezek 
mellett is bizonyos dolog az, hogy okos, egyön-
tetű el járásunktól függ, úgy maguknak az u j 
törvényeknek áldásos életbeléptetése ós köztár-
sadalmi sikere, mint egyházi é le tünk további 
épségben tar tása, sőt magasabb fokra emelése 
is, azon káros visszahatásokkal szemben, a me-
lyeket ezen ú j törvények esetleg eredményez-
hetnek, ha velük nagy bölcseséggel nem tudunk 
talán élni s ha nem veszszük íigyelembe az átme-
neti idők ós a régit az újjal összekötő alkalmaz-
kodás szükségeit ós azoknak legjobban megfelelő 
módjai t s különösen, ha kihasználatlanul hagyjuk 
azon erőforrásokat és jogokat is, a melyeket a tör-
vényhozás a vallásos és egyházi életnek, köz-
társadalmi ós állami nagy jelentőségét is elismerve, 
az egyháznak a kezében meghagyott. 

Épen ezen nagyfontosságú szempontok ós 
a bekövetkező új idők komoly szükségeinek meg-
gondolása indították a r r a magyarországi protes-
táns egyházunk püspökeit , hogy főpásztori gon-
doskodó felügyeleti t isztökből kifolyólag, de az 
illető konventek által is e tekinte tben megbíza-
tást nyervén, addig is, míg e tekinte tben az illető 
felső hatóság végleges megál lapodásra ju thatna, 
közösen beható tanácskozás tá rgyává tegyék úgy 
az életbe lépő ú j törvényeket , mint az azok ren-
delkezése által előállott szükségeket s közös 
egyetértéssel és megállapodással tájékoztató uta-
sításokat ad janak lelkészeink részére, mint a kik-
nek bölcs és tapintatos magukviseletótől és eljá-
rásától függ a beállott viszonyoknak szerencsés 
vezetése s így az ú j egyházpolitikai törvények-
nek is óhaj tot t sikere. 

Eme tájékoztató gondolatok között minden-
esetre első helyen kell k iemelnünk azt, hogy 
immár törvényerőre emelkedvén a szóban forgó 
intézkedések, azok előtt őszinte törvénytisztelet tel 
kell meghajo lnunk s gondoskodnunk kell arról, 
hogy eme bizalom a törvényes rend iránt, pótolja 
ki és ellensúlyozza még a törvények intézkedé-
sét is ott, a hol azok a gyakorlat i a lkalmazásban 
talán egy vagy más tekinte tben egyelőre hiányos-
nak muta tkoznának. 

Magyarországi protes táns egyházunk érezve, 
hogy sorsa, h ivatása a közös magyar hazával 
van összeforrva, a közös állami fejlődés érdeké-
ben sokszor még áldozatok és je lentékeny lemon-
dás á rán is, mindenkor készségesen engedelmes-
kedet t a valódi állami és közemberisógi nagy 
célok ós feladatok elérése végett hozott törvé-
nyeknek: jövőre s épen ez ú j törvények meg-
hozatalának alkalmával sem kereshet i tehát a 
harcot az ál lammal és a társadalmi ú jabb ténye-
zőkkel s azok fejlődési tüneteivel szemben. Mert 
hiszen a protes tant i smusnak nincs mit félnie a 
természetes és józan korlátok között haladó kor 
tünetkező szükségei tő l ; sőt az ú jabb állami fej-



lődósi feltételek érvényesülésétől sem, annyival 
kevésbbé, mert mint erről a legújabb idők ese-
ményei tesznek tanulságot, a protestantismus 
szelleme, igaz emberiségi céljai és törekvései 
immár sok részben érvényesülnek és áthatólag 
nyilvánulnak ezek életében is s e tekintetben 
fődolog és főfeladat az, hogy ébersége, alapel-
veihez való következetes hűsége által jövőre is 
megtartsa e ráhatási erejét s aluszékonysága, 
vagy épen lanyhasága, vagy elbizakodottsága 
miatt ne engedje sem elragadtatni magát a kor 
áramlatai által, sem pedig kisodortatni a társa-
dalmi tényezők sorából. 

Egyházi életünk ezen jelentőségének s a protestantis-
mus, mint társadalmi és közmíveltségi elvnek megtartása 
és hivatása teljesítésének biztosítása azonban csak úgy 
lehetséges, ha annak tudatát, messze kiható becsének és 
értékének ismeretét nemcsak folyton ébren tartjuk híveink 
lelkében, hanem mindinkább drága lelki kincsesé is igyek-
szünk azt tenni azok számára. 

Sok, nagy eredménynyel biztató s jövőre minden 
lelkész által kétszeres buzgósággal és fáradhatatlan hűség-
gel és őszinte lelkesedéssel alkalmazandó eszköz áll e 
célból rendelkezésünkre. 

Ott van első sorban híveink lelki gondozásának,, az 
úgynevezett evangelizációnak és belmisszió széleskörű sok-
irányú munkájának s kiváló papi hivatás és kötelesség-
teljesítésének áldásos, mondjuk: jövőre őszintébb akarása 
és nagyobb lelkiismeretességgel való teljesítése. Templomi 
igehirdetésünk, bármennyire nagyjelentőségű legyen is 
az különben s bármennyire elsőrangú tényezője is a pro-
testáns tudat és hitélet fejlesztésének, egymagában távol-
ról sem elegendő híveink vallás-erkölcsi életének táplálá-
sára. Az az új viszonyok között, épen azoknak kísértései 
és bizonytalanságai, valamint az azok árnyékában rendesen 
járni szokott ellenségek miatt még kevésbbé lesz elegendő, 
ha ahhoz a szélesebb körű, a sziveket közelebb érintő 
és közvetlenebb szeretetével inkább megnyerő gondozás 
támogatása is erősebb mértékben nem járul. 

Ennek okos, tapintatos, a körülményeket figyelembe 
vevő s a protestantismus lelkeket felvilágosító és meg-
nyerő szellemének és céljainak megfelelő gyakorlása legyen 
tehát minden protestáns lelkész kezében egyrészről az 
a fegyver, a mely megvédje egyházunkat az új viszonyok 
között is; másrészről az éltető lélek, a mely az új tör-
vényeket is áldásossá s egyházi életünket is erőssé tenni 
hivatva van. 

Eme mélyebbre ható valódi s nagyobb eredménye-
ket feltüntető lelki gondozás gyakorlásának azonban ter-
mészetesen megvannak a maga nélkülözhetetlen előfel-
tételei. valamint áldásos működését előmozdító és támogató 
kisérő társai is, a melyeket hasonlóképen fel kell hasz-
nálnia, épen napjainkban minden lelkésznek, a ki csak 
hivatásának magaslatára tud emelkedni és a ki köteles-
ségszerűleg kíván munkálkodni, egyházi életünk minden 
irányában való megerősödésén, sőt fokonkénti felvirágo-
zásán. 

Ezen, a sikeres lelki gondozást és az élet cseleke-
deteiben nyilvánuló evangelizálást kisérő és gyámolító 
előfeltételek, egyebek közt: a gyermekek, mint leendő 
egyháztagok vallásos oktatása a népiskolában a lelkészek 
vagy szükség esetében a segédlelkészek által, valamint 
azt folytatva és kiegészítve, ugyancsak általuk a konfir-
málásra való elókészí'ö, alapos vallásos oktatás. 

Hogy templomi igehirdetésünknek s más egyéb lio-
miletai vagy liturgusi működésünknek és sokszor a leg-
nagyobb odaadással végzett foglalkozásunknak nincs meg 
remélt gyakorlati eredménye és híveink benső vallásos 
életét és erkölcsi cselekedeteit átható és megelevenítő 
ereje, ennek a tapasztalás szerint egyik oka az is, hogy 
templomi közönségünk s felnőtt, már az élet erős ráha-
tása és gyakran helytelen irányba csalogató hatalma alatt 
álló híveink egész lelkülete, nincs eléggé előkészítve a 
későbbi lelkészi vezetésünk iránt szükséges, őszinte, bizo-
dalomteljes odaadásra s lelkipásztori gondoskodásunk szív-
ből származó keresésére. 

Itt, a gondjainkra bizott hívek vallásos életének ezen 
a pontján kell azért jövőre nagyobb mértékben előkészí-
teni összes -lelkészi működésünk kielégítőbb sikereit. így 
kell előkészítenünk mindnyájunknak egy minket megértő, 
szeretetünk céljainak engedelmeskedő s munkásságunk 
iránt ilyképen is hálára kötelezett gyülekezetet. 

Külföldi virágzó, előttünk példányképül álló testvér-
egyházak fejlődése, tartalmas egyházi élete mutatja, hogy 
jó és sikeres cura pastoralist gyakorló lelkészek csak 
egyszersmind egy személyben jó katekheták lehetnek. 

A vasárnapi iskolák vezetése, ifjúsági- vagy legény-
egyletek szervezése, egyházi énekkarok alakítása, vallásos 
felolvasások rendezése, mind olyan eszközök, a melyek 
épen a reánk váró feladatok megoldása végett, a körül-
ményekhez képest igénybe kell vennünk s okosan, tapin-
tatosan vezetni, épen a lelkészi karnak elsőrangú hivatása 
és feladata. 

Népünk izlése — önmaga nem ismervén valódi lelki 
szükségeit — fájdalom, sokszor a vallás terén is meg van 
romolva s okos tanácsadó nélkül helytelen, sőt egyházi 
életünkre veszélyt hozó úton keresi kielégíttetését s az 
igaz vallásos kedélyt megmérgező táplálék után nyúl, 
néha öntudatlanul is. 

A tiszta vallásos érzést erősbítő, az erkölcsi életet 
nemes cselekedetek által gyümölcsözővé tevő vallásos 
iratok terjesztése azért ezen irányban is a lelkésznek köte-
lessége, annyival is inkább, mert protestáns egyházunk 
ma már áldozatok árán is gondoskodott arrói, hogy ily 
nemes irányú vallásos iratok rendelkezésünk alatt álljanak 
s lassankint a legkisebb és legszegényebb egyházban is 
megvessék alapját az annyira nélkülözhetetlen parochiális 
könyvtáraknak, a melyek vannak egyedül és legbiztosab-
ban hívatva arra, hogy kiszorítsák híveink köréből, a lel-
küket saját pénzükön megmételyező hitvány irodalmi ter-
mékeket. 

De viszont, már csak az itt megemlített sokoldalú 
és több irányú teendők is mutatják, hogy azok sikeres 
teljesítése céljából fő-feltétel a lelkészre nézve az, a mit 
szent könyvünk is parancsol, hogy t. i. >A jó pásztor 
ismerje az ö juhait«. 

Hogy a lelkipásztor ugyanis egyházának minden 
irányban gondját viselhesse, arra nézve múlhatatlanul 
szükséges az, hogy egyházanak életéről, az abban történt 
nevezetesebb, jellemzőbb vagy épen tanulságosabb ese-
ményekről és mozzanatokról, egy pontos és hű kép álljon 
előtte, hogy így aztán minden percben tisztában legyen 
a felől: hová kell fordulnia lelkigondozói munkásságának 
nagyobb erejével; mi az, a mit gyülekezetének érdekében 
legközelebb tennie kell, s mi az, a mi egyházának erős 
oldala s hol tűnnek fel annak netalán való gyöngeségei ? 

Mindezekre s általában a gyülekezeteink életében 
előforduló mozgalmakra vonatkozó adatokkal és feljegy-
zésekkel eddig is rendelkeztünk ugyan az úgynevezett 
anyakönyvekben; azonban ezek az adatok és feljegyzések 
épen az anyakönyveknek természete és azoknak rendel-



tetésénél fogva sokkal szórványosabbak, rendezetlenebbek, 
semhogy azok mindenkor tisztán és könnyen áttekinthető 
képét nyújthatnák gyülekezeti életünk bármely ágának, 
különösen most, a midőn az állami anyakönyvek mellett, 
esetleg még hézagok is könnyen támadhatnak azokban. 

Ezen különféle anyakönyvek így is magukban fog-
lalhatnak ugvan sok mindenféle adatot. De arról épen a 
gyakorló lelkészek tehetnek tanúbizonyságot, hogy meny-
nyire kevéssé tájékoztatók azok, hosszabb utánjárás és 
egybevetés nélkül, ha talán csak oly egyszerű kérdésekre 
akarunk is pontosan megfelelni: hány lélekből áll egyház-
községünk; hány abban a férfi és nő egyháztag; h á n y a 
külön család, mennyi a gyermekek száma stb? 

Az anyakönyveket és azoknak különben nagyszámú 
adatait, lelkigondozási célokból hasznavehetővé csak az 
úgynevezett »család-könyvek* tehetik. Ezen >család-köny-
vekben* ugyanis külön ív levén nyitva egyházunk minden 
önálló családjának, azokban egyszerre kellően csoportosítva 
látjuk az egyes családokban s azok életében koronkint 
történő és feljegyzésre méltó mozzanatokat: az egyes 
részletekből s azoknak rendszeres összetételéből aztán az 
egész egyháznak mult és folyó történetét s az e tekintet-
ben szükséges tudnivalókat is. 

A családkönyveknek itt érintett jelentősége és az 
azokhoz kötött nagy érdekek kívánják azért meg, hogy 
azok jövőre minden egyházban megkezdessenek, s hogy 
jelen utasításunk különösen is kötelességgé teszi azok 
pontos vezetését. 

Mindezen irányadó elvek kiegészítéséül alig szüksé-
ges kiemelnünk, hogy behatóan és részleteiben is tanul-
mányoznia kell minden lelkésznek, úgy magukat az élet-
belépő törvényeket, mint az azok végrehajtására kiadott 
miniszteri utasításokat is, mert csak így egészükben lesz-
nek teljesen megérthetők a törvénynek rendeletei és a 
nagyfontosságú életkérdéseket szabályozó irányzatai, nem-
csak, hanem ezeknek alapos ismerete pótolhatja ki azon 
utasítási javaslatokat is, a melyeket protestáns egyházunk 
püspökei, az egyöntetű eljárás céljából a legszükségesebb 
teendőket illetőleg ez alkalommal addig is, míg e részben 
egyházi főhatóságainknak ezek megbízatásához képest be-
mutattatnának és általuk végleg megerősíttetnének, meg-
állapított. (E célra használat végett ajánlatosak a követ-
kező, igen jó kiadásai a törvényeknek: »A kötelező pol-
gári hazasság törvénye«. Budapest, Lampel Róbert kiadása 
és * A házassági jogról«; »A gyermekek vallásáról«. 
Magyarázatos kiadás. Két-két füzet dr. Imling Konrádtól 
Budapest, 1895. Második kiadás Ráth Mór.) 

Maguk a figyelembeveendő utasítások a következők: 

I. 

Az egyházi esketésről. 

1. §. A leendő házasfeleknek, az egybekelést meg-
előző kihirdetéséről, az állami törvények, nevezetesen az 
állami anyakönyvekről szóló 1894. évi XXXIIf. törvény-
cikk II. fejezetének 45. és következő szakaszai, valamint 
az ezekhez kibocsátott miniszteri utasítások 32. és további 
§-aina.k rendeletei, részletesen intézkedvén és azoknak célja, 
a házasság törvényes megkötésére vonatkozólag ugyan-
azon kellékek és erre nézve szükséges bizonyosságok hiteles 
megállapítása lévén, mint a melyeket kívántak eddig alkal-
mazásban levő egyházi ide vonatkozó törvényeink: ezen 
okok miatt a leendő házasfeleknek egyházi részről való 
kihirdetése jövőre nem fog történni, eddig gyakorlatban 
levő alakjában, hanem azon, már előbb törvényesen egybe-
kelt házasfeleknek, a kik az egyházi összeadásban is része-
sültek, ily módon is megkötött házassága, az összeadást 

követő legközelebbi vasárnapi délelőtti isteni tisztelet alkal-
mából isteni tiszteleti rendtartásunknak eddig szokásos 
helyén fognak a gyülekezetnek tudtára adatni. 

Az ilyen irányú utólagos kihirdetés, természeténél 
és céljánál fogva, egészen vallásos természetű lévén, az 
az új házasfelekre vonatkozó, legszükségesebb adatok rövid 
megemlítése mellett, a következő vagy tartalmilag ehhez 
hasonló liturgikus szavak kíséretében történhetik meg: 

»NN és NN. vallásúak, ekkor és ekkor egymással 
törvényes házasságot kötvén, egvházilag összeadattak és 
megáldattak. A midőn erről egyházunk tagjait keresztyén 
örömmel értesítem, kérjük ez alkalommal ís mindnyájan 
keresztyéni szeretettel és buzgó szívvel a házassági szövet-
ségkötésre Isten segítő kegyelmét, szent lelkének megszen-
telő erejét és gazdag áldását, hogy legyen az a keresztyén 
családi erényeknek és tiszta keresztyén boldogságnak és 
megelégedésnek forrása. Isten nevének dicsőségére.« 

2. §. Az 1894. évi XXXI törvénycikk 123. §-a 
szigorúan megállapítja, hogy azon lelkész, a ki az egyházi 
összeadásnál eljár, mielőtt a felek igazolták volna, hogy 
a házasságot a polgári tisztviselő előtt megkötötték, vét-
séget követ el és ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő; ismétlés esetében a cselekmény két hónapig 
terjedhető fogházzal és ezer koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntetendő és a cselekmény csak akkor nem bün-
tethető, ha az egyházi összeadás az egyik félnek közel 
halállal fenyegető betegségében történt: azért az egyházi 
összeadásban csak azon házasfeleket szabad részesítenünk, 
a kik az állami anyakönyvekről szóló XXXIII. törvénycikk 
62. §-ában megállapított és az ezen szakaszhoz kiadott 
miniszteri utasítás 75. §-ában körülírt, a polgári tisztviselő 
által, még a félek kérelme nélkül is, a házasság megkö-
tése után azonnal, minden egyes esetben kiadandó, a háza-
ság megkötéséről szóló, úgynevezett »Tanúsítványt* fel-
mutatják. 

Azon esetben, ha az egyházi összeadás, az egyik 
házasfélnek közel halállal fenyegető betegségében, kivéte-
lesen a polgári házasságkötést megelőzőleg történik, szigo-
rúan megtartandó a XXXI. t.-c. 36. § ának és a kiadott 
miniszteri utasítások 56. §-ának azon rendelete, mely szerint, 
ily esetben is, mindkét házasulónak ki kell jelentenie, hogy 
legjobb tudomások szerint, köztük házassági akadály nem 
forog fenn. Szeptember hóban csak úgy fogadhatunk el 
házassági kihirdetést és esketésre való jelentkezést, ha 
mind a háromszori kihirdetés, mind az esketés még szep-
tember hóban megtörténhetik. 

3. §. Az egyházi összeadás legtermészetesebben mind-
járt a házasság törvényes megkötése után, tehát mintegy 
közvetlenül ahhoz csatlakozva történhetik meg; annyival 
is inkább, mert a kiadott miniszteri utasítások 61. §-a 
egyenesen meghagyja a polgári tisztviselőnek, hogy a 
házasságkötés idejének megállapításánál kötelessége külö-
nös gondot fordítania arra, hogy a házasuló feleknek 
módjukban legyen még házasságuk megkötésének napján 
a házasságkötésre vonatkozó vallási kötelességüknek ele-
get tenni. 

Ha ez azonban bármely ok miatt oly időben meg 
nem történhetnék, az egyházi megáldásban a később bár-
mikor jelentkező házastársak is, készséggel részesítendők. 

Mindezekre való tekintetből szükséges, hogy erre 
vonatkozó szándékokat, a házasság megkötése előtt idejé-
ben jelentsék be az illetékes lelkészi hivatalnál. 

4. §. Egyházi összeadásra jelentkezhetnek és abban 
feltétel nélkül részesíttetnek első sorban minden körülmé-
nyek között »keresztyén hitünknek sorsosai«, tehát ezek 
között a vegyes vallású házasfelek is, már csak az eddig 
érvényben volt törvények értelmében is. Ezek mellett 



aztán a keresztyén és nem keresztyén házasfelek közül 
azok, a kik Isten általunk hirdetett szent igéjének és min-
den nemes erkölcsi érzést megszentelő áldásának kívánsága 
és belső szeretete által, e végből hozzánk fordulnak, hogy 
így eképen is mindinkább terjedjen közöttünk Istennek 
országa, a mely az ő szeretetében és imádásában áll, az 
apostol szerint s a melyet minden őtet kereső népeknek 
hirdetni hivattunk el. 

5. §. A mi a házasfelek egyházi összeadásának 
módját illeti, minthogy kánonaink és erre vonatkozólag 
eddig is gyakorlatban levő rendtartásunk alkotó részei 
azoknak tartalmát és szellemét tekintve, a változott viszo-
nyok között is, megfelelnek az alkalom természetének és 
céljainak és az ahhoz kötött szívbeli és vallásos érzések 
és lelki ajándékok kielégítésének és közlésének, azok lé-
nyegükben továbbra is megmaradnak és alkalmaztatnak. 
Megmaradnak tehát az esketési szertartási beszéd (agenda); 
a házasfelektől külön kívánt eskünek, rendtartásunk által 
előírt és megállapított formája; a már törvényesen meg-
kötött házasságnak ima által való megáldása. 

Nem alkalmazandó azonban jövőre azon kérdés, a 
melyet eddig az esketési szertartási beszéd után, az eskü 
letételét megelőzőleg, a jegyesekhez intéztünk, a házasság-
kötéshez szükséges szabad beleegyezésük kinyilatkoztatása 
céljából. 

Az esketési beszédek, mint Isten igéjének alkalmi 
hirdetése, képezték eddigi esketési szertartásunkban is a 
leglényegesebb és épen protestáns egyházunk hivatásából 
kifolyó alkotó részt. Kétszeres gondot kell azért a jövő-
ben arra, mint kiváló alkalmi lelki gondozói eszközre for-
dítania mindenkinek ; megtartván az apostol parancsolatát, 
hogy a kik reánk bízattak, azok erősíttessenek a hitben 
és a keresztyén szeretetben, a lélek által, a mely meg 
elevenít. A keresztyén és nem keresztyén házasfelek meg-
áldásánál alkalmazandó eskümintánál, a papi bölcseség 
belátása szerint tehető meg a szükséges alkalmi módosítás. 

6. §. Kánonaink s protestáns rendtartásunk törvé-
nyei, a házasfelek egybeadásának rendes helyéül Istennek 
házát, a templomot, jelölik ki. Lelki gondozói tiszte azért 
a lelkésznek odahatni, hogy rendes körülmények között, 
egyházunk eme rendtartása, továbbra is megtartassék. 

A háznál, a család körében történő esketés ezután 
is a kivételek közé tartozhatik. 

7. §. Ugyancsak kánonaink rendelik el, a jó rend-
tartás céljából, hogy »sarlóját senki a más búzájába ne 
vágja*. Épen ezért a házassági szövetség megáldásának, az 
illetékesség kérdése megállapítására vonatkozó eddig gya-
korlatban levő szabályai továbbra is érvényben maradnak 
s ahhoz alkalmazkodnia minden lelkésznek annyival is 
inkább szoros kötelessége, mert a megkötött és egyházi-
lag is összeadott házasságok egyházi anyakönyvezése csak 
ezen szabály szigorú megtartása mellett lehetséges. 

8. §. Az eddigi szabályoknak megfelelőleg az egy-
házi esketésnél továbbra is két tanúnak kell jelen lennie. 

9. §. Az állami törvények szerint megkötött és egy-
házilag is összeadott házasságra vonatkozó adatok, az erre 
a célra ezután is teljesen használható és egyházunk által 
eddig is vezetett, megfelelő anyakönyvbe Írandók be. meg-
jegyeztetvén, hogy az úgynevezett »Hirdetési rovatba*, mel-
lőztetvén, most már az ezen utasítás 1. §-a értelmében, 
az egyházi hirdetés a polgári tisztviselő által kiadott, ezen 
utasítás 2. §-ában említett házassági »Tanúsítvány * száma, 
kelte jegyzendő be. 

Ezen házasságkötési tanúsítvány, a lelkészi okiratok 
között, a megfelelő egyházi anyakönyvre való utalás fel-
jegyzésével, gondosan megőrzendő. 

A polgári hivatalnok előtt megkötött, de egyházi 

megáldásban nem részesült házasságra vonatkozó adatok, 
ha a mint kell, azoknak a lelkész, az e célból is teendő 
külön egvházéleti, közigazgatási és lelki gondozás útján 
tudomására jut a beállott új viszonyok között, tovább már 
egy egyházban sem nélkülözhető úgynevezett »Család-
könyv«-be vezetendők be. 

A »Családkönyv* vezetésére vonatkozólag egyházunk 
kormányzó hatóságai külön utasításokat fognak megálla-
pítani. 

10. §. Mindaddig, míg az egész stóla-ügy, különösen 
annak megváltása, vagy más módon való kárpótlása ren-
dezve nem lesz, a lelkészeket az esketósért eddig törvényes 
rendeletek által megállapított stóla ezután is jogosan 
megilleti. 

II. 

A gyermekek vallása. 

11. §. Az 1894. évi XXXII, törvénycikk megfelelő 
szakaszai eltérvén az eddig érvényben levő törvényektől, 
a gyermekek vallására vonatkozólag ekképen intéz-
kednek : 

Bevett vagy törvényesen elismert különböző vallás-
felekezethez tartozó házasulok, házasságuk megkötése előtt 
egyszer s mindenkorra megegyezhetnek arra nézve, hogy 
gyermekeik valamennyien az atya vagy az anya vallását 
kövessék, illetőleg abban neveltessenek. 

A megegyezés csak akkor érvényes, ha az királyi 
közjegyző, királyi járásbiró. polgármester vagy főszolga-
bíró előtt a megállapított alakszerűségek mellett jött létre. 

Megegyezés hiánya esetén a gyermekek szüleik val-
lását nemök szerint követik, illetve abban neveltetnek, a 
mennyiben ez a vallás a bevettek vagy törvényesen elis-
mertek közé tartozik. 

Az ilyen módon létrejött megegyezés később csakis 
az esetben változtatható meg: ha a különböző vallású felek 
közül valamelyik fél, a másik házastárs vallásara tér át, 
úgy, hogy a házasság ily módon egyvallásúak házassá-
gává válik. 

Ezen törvényben foglaltakkal ellenkező bármely szer-
ződés, térítvény, vagy rendelkezés érvénytelen és semmi 
esetben sem bír joghatálylyal. 

A jelen törvény életbeléptetése (1895. október 1.) 
előtt kötött házasságokból született vagy születendő gyer-
mekek vallásos nevelésére nézve, azon törvény határozata 
marad érvényben, a mely az ily házasságok kötése idejé-
ben hatályban volt. 

Az 1868. L1II. t.-c. 13, 14. 15. és 18. szakaszainak 
rendelkezései a törvényesen elismert vallási követökre is 
kiterjesztve, hatályukban fentartatnak. 

Minthogy az új törvényeknek épen ezen 1-sŐ szakasza 
olyan, a meiv a benne alkalmazott egyenlőségi és a lehető 
méltányossági elvek mellett is, könnyen visszaélésekre szol-
gáltathatna alkalmat és így protestáns egyházi életünk 
esetleges gyengítésére és hívei számának fogyasztására is 
vezethetne, azért figyelmes, körültekintő és fáradhatatlan 
lelkigondozási tevékenységünk kifejtése által oda kell hat-
nunk mindnyájunknak, hogy az új házasfeleknél, mint 
leendő szüléknél folyvást ébren és erőben tartsuk az egy-
házunk iránti szeretet és tántoríthatatlan hűség érzetét s 
ez irányban szükséges kötelességtudatát s különösen ve-
gyes vallású házasság kötésénél arra kell törekednünk, 
hogy az illető házasságból származó gyermekek vallására 
vonatkozólag a szülék, ha többet nem, de mindenesetre 
megtartsák az 1868. LIII. törvénycikk eddigi rendeleteit, 
a mely szerint az ilyen házasságból született gyermekek 
nemük szerint követik a szülék vallását s ne engedjük, 



hogy a vallás iránt való közönyösségből vagy akármiféle 
érdekből, a felekezetünkhöz tartozó házasfelek, mint leendő 
szülék, oly könnyelmű Ígéretet, vagy leköt eleséseket tegyenek 
születendő gyermekeik vallását illetőleg, a melyek méltán 
ellenkeznek a hitünkhöz való ragaszkodás kötelességével 
s annak lelki áldásai iránt tartozó háládatossággal. Arra, 
hogy a lelkész biztos tudomást szerezzen arra nézve, 
hogy a szülék miként egyeztek meg gyermekük vallására 
nézve, a legtermészetesebb alkalom az egyházi összeadásra 
való jelentkezésnek ideje. 

Azon esetben, ha a vegyes vallású házasságkötésnél, 
a házasfelek, a fentebbi újabb állami törvény megenge-
dése alapján, de az 1868. LIIL t-cikk mellőzésével egyez-
nek meg a születendő gyermekek vallására nézve, e meg-
egyezés a »Családkönyv*-be jegyzendő be. Hasonlóképen 
ezen »Családkönyv<-ben igazítandó ki az is, ha.Gyer-
mekek vallásáról szóló törvény* 3. §-ában említett s a 
miniszteri utasítás 1. és következő szakaszainak rendelke-
zései szerint megtörtént »újabb megegyezés* jött volna 
létre, valamelyik házastársnak a másik házastárs vallására 
való áttérése folytán, tehát az ily módon most már egy 
vallásuvá vált család körében. 

Az 1868. évi 53. törvénycikknek az áttérési eljárásra 
vonatkozó 3—8. szakaszait, az új törvények nem érintvén, 
sőt azoknak pontos megtartását, a kiadott miniszteri uta-
sítások 7. szakasza, a polgári tisztviselőknek is különös 
figyelmébe ajánlván: azok továbbra is fentartatnak. 

A törvénytelen gyermekek vallására nézve, az új 
törvények sem intézkedvén másképen, továbbra is érvény-
ben marad az, hogy az ilyen gyermekek anyjuk vallását 
követik, a mennyiben ez a vallás a bevettek, vagy tör-
vényesen elismertek közé tartozik s ha az anya más, be-
vett vagy törvényesen elismert vallásra tér át vagy ilyenbe 
belép, akkor a 7-ik életévet még be nem töltött törvény-
telen gyermekei az áttért anyát új vallásába követik. A 
mennyiben pedig az 1868. LIIL t.-c. 16. §-ának esete 
forogna fenn, annak rendelkezései maradnak érvényben. 

Lelencekre s általában oly gyermekekre nézve, kik-
nek szüleje nem tudatik, ugyancsak az új törvény 8. §-a 
szerint, az 1868. évi 53. törvénycikk 18. §-ának azon 
rendelete marad érvényben, a mely szerint az ilyen gyer-
mekek annak vallását követik, a ki őket felfogadta. Ha 
lelencházba adattak, s az intézet valamely vallásfelekezeté, 
azon felekezet vallásában neveltetnek. Ha ezen esetek 
egyike sem fordul elő, az ilyen lelencek azon vallásban 
neveltetnek, mely a találás helyén-többségben van. 

III. 

Az egyházi anyakönyvekről általában. 

12. §. Az állami anyakönyvekről szóló 1894. évi 
XXXIII. törvénycikk intézkedése szerint a születések, házas-
ságkötés és halálozási esetek közokirat hitelességű nyilván-
tartására ezentúl az állami erre feljogosított polgári hivatal-
nokok által vezetett állami anyakönyvek szolgálván, az 
egyház által eddig e célokra is vezetett anyakönyvek jövőre 
tisztán egyházi jellegűek maradnak, a mennyiben azok a 
hitfelekezetünk egyházközségi életében előforduló ilynemű 
adatok nyilvántartandó jegyzékét fogják tartalmazni. 

13. §. Épen ezen oknál fogva az állami anyaköny-
vekről szóló törvénycikk életbeléptetése (1895. év okt. 1-ső) 
után, az egyházi anyakönyvekre szóló felügyelet, úgy 
azoknak vezetését és kezelését, valamint előfordulható 
esetekben való kiigazítását illetőleg, a rendelkezési jog 
kizárólag az egyházi főhatóságot illeti. 

Az október l-ig vezetett egyházi anyakönyvekre 

vonatkozólag, az előfordulható kiigazítást illetőleg, az illető 
minisztériumnak eddigi határozata érvényben marad. 

14. §. Ugyancsak az állami anyakönyvekről szóló 
93. §-a értelmében a születési és halotti, illetőleg a házas-
sági állami anyakönyvek vezetésének megkezdése előtt 
vezetett felekezeti anyakönyvek, valamint az azokból adott 
kivonatok továbbra is közök,iratok maradván, a megneve-
zett törvény 94. §-ának rendelkezéséhez képest azon tör-
vény életbelépte előtt vezetett felekezeti anyakönyvekből 
közhitelességű hivonatokat, az eddigi módozatok mellett 
kiszolgáltatni a felekezeti anyakönyvvezetők továbbra is 
jogosultak és kötelesek; a miért azon anyakönyvek körül 
az eddigi törvényes rend és gyakorlat ezutánra is érvény-
ben marad s különösen is felhivatnak a lelkészek az idézett 
törvény 94. §-ának azon büntetőjogi intézkedésére, hogy 
a mely felekezeti anyakönyvvezető ilyen kivonatok kiszol-
gáltatását megtagadja, kihágást követ el és egy hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntetendő. 

Mindezekkel összefüggésben, tekintve azt, hogy az 
állami anyakönyvvezetésekről szóló törvény folyó évi októ-
ber hó 1-én életbe lép, az egyházi anyakönyvek ezen év 
szeptember 30-án, mint eddig állami közokiratok, lezáran-
dók s az azokról való másolatok, ezen év október havá-
nak első felében, az illető törvényhatósághoz beterjesz-
tendők s az ilyen szempontok szerint történő lezárása 
egyházi anyakönyveinknek, már csak a nevezetes forduló 
pont történeti feljegyzése céljából is megörökítendő anya-
könyveinkben. 

15. §. Az egyházi, születési, esketési és halotti anya-
könyvek mellett az áttértek, valamint a konfirmáltak 
anyakönyve is pontosan vezetendő. Ott. a hol ezek már 
eddig is életbe léptetve voltak, az e részben előírt rend-
szabályok szerint, a hol pedig még alkalmazásba nem 
vétettek, azoknak vezetésére vonatkozólag az illetékes egy-
házi hatóság fog intézkedéseket tenni és rendszabályokat 
megállapítani. 

16. §. A törvény és a jelen szabályrendelet állal 
nem érintett eddigi angakönyvi utasítások az ezentúl veze-
tendő tisztán egyházi anyakönyveknél is teljesen érvény-
ben maradnak; megjegyeztetvén itt is, hogy úgy a szokásos 
díj a régibb anyakönyvi kiadványokért, mint a rendkívüli 
lelkészi szolgálatokért megállapított stóla a lelkészeket mind-
addig megilleti, a míg ezen ügy a jelen utasítás 10. §-a 
értelmében rendeztetni nem fog. 

IV 

A születési anyakönyvek. 

17. §. A keresztség sakramentumának kiszolgáltatá-
sára s így a keresztelésre vonatkozólag megállapított és 
gyakorlatban levő szertratási és kánoni törvények jövőre 
is teljesen érvényben maradnak. 

18. §. Az 1894. évi XXXII1. t.-c. 35. §-a aképen 
rendelkezik, hogy minden gyermek születése legkésőbb a 
születéstől számított egy hét alatt, illetőleg a 39. §. értel-
mében a halva szülöttek vagy szülés közben meghaltak, 
a legközelebbi hétköznapon az illetékes anyakönyv vezető-
nél, az arra törvényileg kötelezettek által bejelentendők 
és ezen űjabb intézkedést megelőzőleg már régibb egyházi 
kánonaink közül is többen az újszülöttek megkeresztelését 
legkésőbb nyolc napra a születés után elrendelik: mind-
ezekhez képest a szószékről történő kihirdetés útján is fel 
kell hívni a szülőket arra, hogy gyermekük születését ide-
jében s mindenesetre az állami anyakönyvvezetőnél tör-
ténendő értesítés előtt bejelentsék a lelkészi hivatalnál, 
keresztelés és az egyházi anyakönyvbe való bevezetés végett. 



Szükséges és maguknak a szülőknek és a született 
gyermeknek érdekében álló ez az idejében történő beje-
lentés, már csak azért is, mert a született gyermek a 
keresztségben nyervén úgynevezett kereszt- vagy utónevet, 
az állami anyakönyvvezetőnél is, csak ezen természetes 
rendtartás alkalmazása mellett lehetséges az állami pontos 
és a született gyermek családi s egyéni jogait is közelről 
érdeklő bevezetés. 

Ily módon történvén a gyermek megkeresztelése, az 
egyházi és állami anyakönyvek lehető megegyezés céljából 
kívánatos, hogy a keresztséget kiszolgáltató lelkész rövid 
igazolást állítson ki arról, hogy a gyermek a keresztség-
ben mely utónevet kapott. 

Minthogy pedig az idézett állami törvény 42. §-a 
a kivételes esetekre akképen rendelkezik, hogy a gyermek 
utóneve a bejelentés idejében még nem volt megállapítva, 
az legkésőbb két hó alatt a szülők, illetőleg a gyám által 
pótlólag bejelentendő; ily esetben az ily hosszú időig ha-
lasztott megkeresztelésnél, megint az anyakönyvek pontos 
megegyezése céljából megkívánható, hogy a keresztelésnél 
jelenlevő keresztszülőknek hiteles tudomásuk legyen a már 
állami anyakönyvbe bejegyzett gyermeknek utónevéről. 

19. §. A keresztelési anyakönyv jövőre is az eddig 
egyházi törvényeink által megállapított rovatok pontos 
betöltése mellett vezetendő. Az egészre vonatkozólag csupán 
azon változtatás történik, hogy a halva szülötteknek vagy 
szülés közben elholtaknak bejegyzése a halotti anya-
könyvbe vezetendő be, a szükséges megjegyzések megté-
tele mellett. 

V. 

Halotti anyakönyvek. 

20. §. Az 1894. évi XXXlli. évi t -cikk a halotti anya-
könyvekről szóló fejezet 68., 70. és 73. §-aiban ezeket 
rendeli: 

Minden haláleset, a legkésőbbi legözelebb hétköznapon 
az illetékes anyakönyvvezetőnél bejelentendő. 

A bejelentéskor a halottkém által kiállított halott-
vizsgálati bizonyítvány felmutatandó és erre a megtörtént 
anyakönyvi bejegyzés az anyakönyvvezető által rájegy-
zendő. 

A haláleset anyakönyvi bejegyzése előtt a temetés 
csak a községi elöljáróság kivételes engedélyévii történhe-
tik meg. 

Az idézett törvény mindezen rendeleteiből önként 
következik, hogy senkit sem részesíthetünk mindaddig 
temetési szertartásban, míg a megholtnak anyakönyvezése 
az állami anyakönyvvezető által meg nem történt s a 
szabályszerű anyakönyvezés előttünk ahalottkémi jegyző-
könyv és az arra történt anyakönyvvezetői rávezetés fel-
mutatása által nem igazoltatik. 

Az így felmutatott halottkémi jegyzőkönyv a lelkészi 
okiratok között mindenkor megőrzendő. A halottnak az 
állami anyakönyvbe leendő bejegyzése előtt kivételesen csak 
a községi elöljáróság engedélyének felmutatása melleit 
temethetünk. Ezen községi engedély száma és kelte, a 
halotti anyakönyv észrevételi rovatában megjegyzendő és 
a lelkészi okiratok között megőrzendő. 

21. §. A temetés szertartására, valamint a halotti 
anyakönyvek vezetésére vonatkozó eddigi szabályok és 
az egyházi felsőség által tett intézkedések továbbra is 
alkaimazásban marad nak. 

22. §. A megholtra vonatkozó adatok, a megholtat 
bejelentő közlése, s a mennyiben ennek kiegészítésre volna 
szüksége, a felmutatandó halottkémi jegyzőkönyv szerint 
vezetendők be az egyházi halotti anyakönyvbe. 

Ha talán akadnának a vallásnak olyan nem remélt 
megvetői és egyházi életünknek,olyan hitszegői, a kik a 
temetési szertartásban nem kívántak részesíttetni: azok 
halálozása a * családkönyv*- ben jegyzendő meg. 

23. §. Keresztyén felebaráti szeretetünk benső tör-
vénye, de egyházi törvényeink is azt kívánván, hogy a 
halál nemére való tekintet nélkül, az egyszerű temetési 
szertartásban minden keresztyén részesíttessék, épen erre 
való tekintetből, ha valamely, a mi felekezetünkhöz nem 
tartozó halottól saját lelkésze bármi okból megtagadná a 
tisztességes temetési szertartást, azt a protestáns lelkész 
teljesíteni hivatva van. 

Ily esetben azonban az első sorban illetékes lelkész 
megtagadása két tanúval igazolandó, s ezen körülmény a 
halotti anyakönyv »Észrevételi« rovatában, a tanúk nevé-
nek megemlítésével bevezetendő. 

Kun Bertalan, 
mint az értekezlet elnöke. 

T Á R C A . 

Az ötödik evangeliom. 
I r ta : Dr. Witz Ch. Alphons. 

(Folytatás és vége.) 

»Támasztok nekik egy pásztort és legelteti őket, az 
én szolgámat Dávidot, ő legelteti őket és ő lészen nekik 
pásztoruk. Én pedig az Ür leszek nekik Istenük és az én 
szolgám Dávid fejedelem ő köztük.« (34, 23.) 

Nem csupán Izáelben, hanem az egész föld kerek-
ségén. Mind a világ lássa meg dicsőségét az Ürnak. Min-
den nemzetség arra hivatott, hogy Isten gyermeke legyen. 

Ebben látja a próféta, kit a bibliai kritika Deutero 
Essiásnak nevez a világtörténelem végcélját: »lme az én 
szolgám, kit én támogatok, az én választottam, kit az én 
lelkem kedvel. Az én lelkemet adom ő belé. A népeknek 
igazságot hirdet. Nem kiált, nem emeli fel magát és nem 
hallják az ő szavát az utcán. A megrepedezett nádat meg 
nem rontja és a füstölgő gyertyabelet nem oltja meg, 
igazságban szolgáltat ítéletet. Nem fárad el és nem unja 
el, míg nem a földön ítéletet tészen és az ő törvényét a 
szigetben lakozók is örömmel veszik. (42, 1—4.) Én 
magasságban és szent helyen lakom — mondja az Űr — 
és a töredelmes és alázatos szivűeknél, hogy megelevenít-
sem az alázatosak lelkét s megélesszem a töredelmesek 
szivét. Békességet adok a messze valóknak és közel valók-
nak és meggyógyítom őket«. (57, 15, 19.) 

Ezek a hangok, ezek a szavak, melyeket Jézus hal-
lott, s a mit hallott, azt bensőjében forgatván, úgy tekinti 
mint parancsot, mely személyesen hozzá intéztetett. És 
mennél jobban gondolkozik felette, annál jobban szemébe 
tűnik az a kiáltó ellenmondás, mely kora tanítói és a 
régi idők ama hatalmas tanúi között van. S minél jobban 
belemerül azoknak tanaiba, annál rettentőbbnek látja a 
távolságot, mely az Isten követelései és az emberek szol-
gálata között van. S minél pontosabban vizsgálja az 
emberi szivet és lelket, annál jobban meghatja, sőt meg-
rendíti őt az a nyomor, mely alatt a szegények sóhajtoz-
nak vagy kacagnak. S ha az Isten kijelentésének örvendő 
nép így van, ugyan miként lehet azoknál az idegeneknél, 
pogányoknál, kik »az Istent nem i s m e r i k M i n t h a minden 
oldalról siralmas éneket hallana: »Nincsen-e balzsam 
(jileádban, nincsen-e ott orvos ? Miért nem gvógyíttatik 
meg az én népem ? (Jer. 8, 22.) Vigyázók elmulik-e már 



az éjszaka, vigyázók elmulik-e már az éjszaka?* (Ézs. 
21, 11.) 

Választalanul hangozzanak-e el a félelem és segély-
hívás e kiáltásai? Nem. 0 fogja megalapítani a békesség-
nek és igazságnak országát — s kerüljön bármibe — 
bevégzi megvalósítja, a mit a próféták vártak, előkészí-
tettek és Ígértek. »Imhol vagyok én!« A törvény könyvében 
írva vagyon én felőlem. Hogy cselekedjem a te akaratodat 
én Istenem, ezt akarom: és a te törvényed az én belső 
tagjaimnak közepette vagyon. Plirdetem a te igazságodat 
a nagy gyülekezetben: ime az én ajkimat meg nem tiltom, 
te tudod uram! (Zsolt. 40, 8 - 1 0 . ) 

Valóban Jézus sem görög, sem buddhista alapon 
nem áll, hanem zsidó alapon, Mózesén és a prófétákén. 

A leggazdagabb és a legtisztább ismeretet a prófé-
ták közölték Jézussal. Azok valának tanítói. S bennük 
találta meg a szívre, szellemre a legnagyobb mestereket, 
kiket a Krisztus előtti idő felmutatni képes. A próféták 
voltak Izráel vallásos öntudatának magasabb organumai, 
nemcsak a nép megtestesült lelkiismerete valának ők, az 
»emberiség eme viharmadarai«, mint, őket találóan neve-
zik, hanem az Istennek szava az emberekhez. A zsidó 
profétismus egyike a legnagyobb szellemű hatalmaknak, 
melyet a történelem felmutathat. Hogy Izráel népe a vallás 
népe lett az egész világ számára, azt a profetismusnak 
köszönheti, mely elsőnek ismerte fel a világvallás fogal-
mát és szifárdítá meg ezt minden alapvonásában. E pró-
féták tanaiba mélyedt Jézus, ezek irataiból hallá Istennek 
szavát, megértvén és teljesítvén azt, mint senki más. így 
több ő, mint »legtisztább virága s legérettebb gyümölcse* 
a profetismusnak; mert ő annak teljességre vivője és meg-
dicsőítője. 

Mózes az egyistenimádást népvallássá tette. A pró-
féták a népvallást világvallássá szélesítek. Jézus a világ-
vallást az emberiség, az ember vallásává tette. Hála érte 
hatalmas egyéniségének, melynek lelke Isten vala. Eltörült 
minden nemzetiségi korlátot és az egész nagy emberisé-
get tekintetbe vette. De mi az emberiség lelke? Maga az 
ember, az egyén. Ezt az egyént, még pedig minden egyest 
kell az Isten országa számára megnyerni. Mivel ? Azzal, 
hogy közöltessék minden egyessel, s legyen osztályrésze 
mindnek az »egy szükséges dolog« az Istennel való bé-
kesség és a fiúság biztos tudata. 

így fejlődött a népvallásból világvallás, s ebből az 
emberiség, az egyéniség, a bensőség vallása. A keresz-
tyénség központja a fiúság, az istenfiúság más szavakkal, 
felismerése annak, s az affelől való meggyőződés, hogy Isten 
a mi Atyánk, az én Atyám. A mi a nemzeti az ó-testamen-
tomban, az az emberi, az egyéni, a bensőségteljes az újban. 
A seregeknek Istene immáron a szeretetnek és világos-
ságnak Atyja. Semmi Izráelen kívül halljuk Mózesnél; 
semmi Izráel nélkül mondják a próféták: mindenek egyért, 
egy mindenekért szól Jézus. Nem egy nép a közvetítője 
többé a kegyelemnek : Isten és emberek között a közbe-
járó az ember Jézus (Tim. 2, 5.) Isten előtt nincs sze-
mélyválogatás. A szolgaság lelke legyőzetett, Jézusa fiúság 
által lelkét adta nekünk, mely által kiáltjuk : Abba, azaz 
szerelmes Atya. (Róm. 8, 15.) 

Jézus az örökkévalót és szentet jelenté ki, mint 
mennyei Atyát, azaz mint az egyedüli és feltétlen jó f, 
mint minden jónak, kegyelemnek és szeretetnek kútfejét 
és mint minden jóságnak, szentségnek és igazságosságnak 
ősképét. Akár hiszi valaki, akár nem. Jézus előtt ezt az 
Istenfogalmat nem ismerte senki, általa ismertük azt meg. 
Senki se vitathatja el, hogy ez a fogalom az ő iskolájából 
származott. Jézus alapítá a szent Lélek és erkölcsi sza-
badság vallását, ő szüntette meg a betűnek, s a külső 

erkölcsi parancsok rideg törvényuralmát, felemelvén azt 
a lélek és szabadság vallásává, melyben a kényszerítő 
»neked kell* szabad tetszéssé és szeretetté válik, s a test 
csak akkor jő erkölcsileg, ha teljes szívből s Isten iránti 
önkéntes szeretetből történik. (Beyschlag.) 

Minden időkre győzött a keresztyénség, felülmúlván 
a pogányságot és túlragyogva a. zsidóságot. Az Isten 
ismeret legmagasabb pontján állunk. Zászló leng e magas-
laton, melyen válaszkép a mi tanúság tételünkre: *Én és 
az én Istenem« írva áll e hitvallás »Te és Atyád*. S ha 
kérdezzük, ki tűzte ki e zászlót, történelem és kijelentés 
egyhangúlag válaszolandják: ezt egyedül Mária íia tette, 
a kin az »Úr lelke nyugodott*. 

Valóban teljes ő, a kegyelem és igazság teljességé-
vel, s joggal kiálthat fél: »Az én tudományom nem enyém, 
hanem azé, a ki engemet elküldött. Ha valaki akarja annak 
akaratát cselekedni, megismeri, ha ezen tudomány Istentől 
való-e vagy én magamtól szólok? A ki magától szól, a 
maga saját dicsőségét keresi; a ki pedig keresi annak 
dicsőségét a ki őtet elküldötte, ez igaz és nincsen abban 
hamisság«. (Ján. 7, 16—18.) 

Tehát a főkérdésre megfeleltünk volna. Mi Jézus 
kortársai előtt még talány volt, ime világos. Mi tudjuk, 
hogy »Honnan ennél mindezek?* (Mát. 13. 56.) és hogy 
»Micsoda bölcsesség az mely adatott néki*. (Márk 6, 2.) 

S ha már azt tudjuk honnan, akkor a miként és 
miértre is meg tudunk felelni. 

Hase Károly kérdésre kérdéssel felelve elutasítja az 
elsőt: ki akarná megmagyarázni hogy miként jövének 
Raphaelnek képei, s a süket Beethovennek synphoniái. 
Maga Jézus is azt mondja: »A lélek oda fuvall, hová akar, 
s annak szavát hallod, de nem tudod honnan jő és hová 
megy« — s így van mindennel — a mi lélekből született. 
(Ján. 3, 8.) De itt is kedvező helyzetben vagyunk, a meny-
nyiben az Úr kétségbevonhatatlan nyilatkozataira hivat-
kozhatunk. Megerősíti, mit már előbb is jeleztünk. Mért 
öntött, a Samaritanus ama szerencsétlenek sebeibe olajat? 
Mert megesett rajta a szive. (Luk. 10, 33.) Miért fut elveszett 
na elé az atya tárt karokkal ? Mert megszánta őt. (Luk. 
15, 20.) Miért megy a jó pásztor az elveszett juh után, 
mígnem megtalálja azf? Mert az Istennek angyalai örven-
denek a megtérő bűnösön (Luk. 15. 10.) Mikór látta a 
népet — tudósít Máté 9, 36. — megesett rajtuk a szive, 
hogy elgyötörve és szétszórva vannak, mint a pásztor 
nélküli juhok. 

Megszánta Jézus a megvert, megsebzett, elveszett 
embert. A papok és leviták elmentek mellette és nem 
gyógyították meg. Vallásalapítók és világbölcsek próbál-
gatták gyógyítani, de csak nem tudták. Ekkor könyörült 
meg ő a víznélküli pusztában bolyongókon. És minél 
jobban tudta méltányolni e nyomor nagyságát, annál na-
gyobb lőn részvéte, annál erősebb elhatározása, hogy a 
békesség és igazságosság országát megalapítsa, hogy meg-
valósítsa azt, mit a próféták Ígértek, hogy »életünk legyen 
és bővelkedjünk* (Ján. 10, 10.) Az isteni irgalom meg-
érlelte az elhatározást — és szülte a. Megváltót. 

Ha így van, akkor a második kérdésre is megfelel-
tünk. Balgaság lenne időpontot akarni meghatározni, 
mikor magunk se igen tudunk számot adni, hogy ez vagy 
amaz a tervünk, gondolatunk mikor született. Azt hiszszük 
azonban, hogy az ember és Isten kibékítésének gondolata 
csak akkor támadt fel benne, mikor az emberi nyomorú-
ság mélységét és nagyságát látta, érezte s szomorkodott 
felette. Éz ismeretből, a bánkódó részvétből született, s 
ebben növekedett nagyra. Megkereszteltetése előtt bizonyára 
már egészen kialakult jellem volt. 

Égyebet szólni erről, túllőne a célon. 



A végére értünk. 
A tulajdonképeni titok az ó- és újtestamentomi val-

lásos öntudatnak a könnyen megismertethető természet 
vallásokat végtelenül felülmúló jelleme abban áll, hogy a 
természet vallásától a szellem vallására vezető kimutat-
ható fejlődése nincs: ezen Istenfogalom gyökérszálai Izráel 
vallásos géniuszának mélységeiben vannak: »Isten maga 
atyja, Izrael az anyja«. 

Ép így nem lehetett Jézus messiási öntudatában 
egyenes vonalban haladó fejlődést bizonyítanunk. Lehet, 
hogy krónikások, kik az egyéniségben és az isteni útmuta-
tásban kevésbbé bíznak, mint a külső hatásokban, s eme 
külső hatásokat naplók vagy iskolalátogatási füzetkék alap-
ján pontosan meghatározni törekszenek, e munkában 
egyetmás kifogásolni valót találnak. De azt hiszem, egyet 
sikerült bebizonyítanom, azt, hogy Jézus nem idegen 
talajon áll, hanem önönmagából és Istenéből, a kijelentés 
Istenéből nőtt ki. 

E két hatalomnak — az emberinek a maga tisztasá-
gában s az isteninek a maga korlátlanságában — egyesülése 
magyarázza meg személye különlegességét, s munkája el-
végzését. Tana Istenből származik s az örök emberire vonat-
kozik. És mert onnan felülről származik s ide alantról csak 
örökemberit vette fel, ezért viseli magán az általánosság 
(universalitas) jellemét s ezért foglalja magában az örök-
élet biztosítékát. Az embernek fia minden lehet mindenek-
nek. Az idők végéig: út, élet és igazság marad ő; »míg-
nem minden nyelv megvallja, hogy Úr a Jézus Krisztus 
az Atya Isten dicsőségére*. (Eilip. 2, 11.) Ez az idő nem 
maradhat el. Természetesen a Krisztus elleni gyűlölet nem 
szűnik meg soha áskálődni és fondorkodni, sőt maga a 
létező egyház is a meddig csak lehet igyekszik el nem 
ismerni a Krisztust mint legfőbb prófétát, egyetlen főpapot 
és örök királyt. De azért a diadal, a végső diadal bizonyos. 
A jövő országa csak egyetlen uralkodást fog ismerni, egy 
megdicsőült embert még pedig — mint a genialis Hugh 
Miller megjegyzi — nem az első teremtésből, hanem a 
másodikból, nem a földből alkotolt embert, ki teremtetett 
temiészeti életre, de az égből való lelki embert, magát 
Istent emberi alakban. (I. Kor. 15, 45.) Az Isten ember-
ről mint az örök istenországának líráról szóló tanban 
látjuk, mi a lehető legmagasabb fejlődést megvalósítva, 
mely fejlődésen túlmenni nem lehet: Teremtő és teremt-
mény találkoznak itt egy ponton, egy személyben. 

Ekkép fogja bebizonyítani a jövendő is, mit mi meg-
kísértettünk, hogy nincs »hézag< a Jézus életében és 
nincs, de nem is kell »Ötödik evangelium«. 

Gergely Antal. 

KÖNYVISMERTETES. 

Gottlieb August Wimmer , weil. evang. Pfarrer in Oberschützen. 
Schilderung seines Lebenslaufes von Sámuel Kurz ev. Lehrer. 
Budapest, Selbstverlag des Verfassers. 1895. Preis 40 kr. ö. W. 

Ily cím alatt jelent meg 77 lapon egy füzet, mely 
vonzó és meglehetős kimerítő alakban tárgyalja Wimmer 
életét, bölcsőjétől koporsójáig. Ha áll az, hogy az élet 
magában sem jó, sem rossz és hogy minden attól függ, 
mennyiben tudjuk azt jóra felhasználni és értékesíteni, 
akkor Wimmer élete a legnagyobb becsű, mert egy halandó 
ritkán tehet és mívelhet többet a jelen- és utókor javára, 
mint a szóban levő hithősünk. Működésének eredményét 

tekintve leginkább Franké Á. Ágostonhoz hasonló, ki nagy-
hírű árvaházat alapított, míg ő iskolákat létesített, melyek 
a sok elemi, reáltanodai és gimnaziális növendékeken 
kívül 50 évi fennállásuk óta 500 tanítót bocsátottak hiva-
talba, a kik országszerte közmegelégedésre működnek. 

De nézzük meg közelebbről a derék füzet fonalán 
Wimmer pályafutását 

Az 1791-ik évi aug. 20-án Bécsben szegény szülők-
től született, kik korán meghaltak. A szegény árvafiú 
mesterinas lett. De az iskola és tudomány utáni vágya 
következtében szakított a különben is keserves foglalko-
zással és gyalog, a legnagyobb nélkülözések között Sel-
mecbányára utazott, hol egy rokona lakott. Mint szegény 
tanuló csak magára és mellékkeresetére utalva, végezte a 
gimnaziális tanulmányokat Selmec, Osgyán, Eperjes, 
Besztercebánya és Sopron középtanodáiban. Mint theologus 
Bécsben és Jenában képezte ki magát. 

Magyar hazájába visszatérvén, 1818-ik évi január 
28-án Kiss János superintendens által Sopronban lelkész-
szé avattatott fel és Felső-Lövőn, Raics Pál mellett, először 
mint káplán, majd ennek halála után még ugyanazon 
évben mint önálló lelkész kezdte meg áldásos műkö-
dését. Iít valóságos missziói, apostoli tevékenységet fejtett 
ki elhanyagolt községében: nagy szakértelmével a nép-
iskolát újjáalakította és szervezte, a családok életét 
sikeres cura pastoralis-ával megjavította, a kertészetet és 
a mezőgazdaságot, emelte, számos irata és könyve által 
a kedélyeket nemesitette és terjesztette az Isten országát. 
Legnagyobb műve azonban a képezde megalapítása volt, 
mely 1845-ben május 12-én fényes ünnepélyességekkel 
adatott át a közhasználatnak és a melyből idővel az igen 
becses internátussal ellátott virágzó reál-gimnázium fej-
lődött ki. 

Wimmer nemes törekvését megértette és sikeresen 
támogatta nagymíveltségű neje, Schmidt Magdolna, kivel 
1819-ik évi nov. 25-én Bécsben kelt össze, mely házas-
ságból három leány származott: Cornelia, Auguszta és 
Adele. 

Wimmer 1833-ban Modorra is meghivatott lelkész-
nek, de volt hívei annyira ragaszkodtak hozzá, hogy végre 
engedett kérésüknek és 1835-ben újra elfoglalta áldásos 
állását Felső-Lövőn. 

Az 1848. év a hazafias érzelmű Wimmerre nézve 
végzetessé vált. A lánglelkű hazafi Jelachich pusztításai 
ellen Vasmegyében népfölkelést szervezett, a miért felség-
árulóként vádoltatván, csak szökés és bujdosás által ment-
hette meg veszélyeztetett életét. Magyarországban biztos-
ságot nem talált és azért Schweitzba, innen Német-, 
Francia- és Angolországba, utóbb Észak-Amerikába mene-
kült. New-Yorkban isteni tiszteletet is végezett és távozása 
alkalmából a hívek emlék-serleget adtak neki e felirattal: 
»Die lelze Predigt in der St. Matheus Kirche am 4. Aug. 
1850.* Brémába kerülvén, ott 12 évig lelkészi teendőkkel 
foglalkozott. 

Honvágyának nem tudott tovább ellenállani és még 
mint proscribáll 1863-ban Bécsbe jött, hol egyik leánya 



férjnél volt, kit közeledő halála előtt még látni akart. Mint 
Luther Eislebenben, a hol született, betegedett meg és ott 
is halt meg, úgy Wimmer is Bécsben, szülővárosában az 
1863-ik évben május 12-én végezte be viszontagságos és 
áldásos életét 72 éves korában. Sírját gyászoló családja 
gránit-emlékkővel díszíté. Emlékét 10 nagyobb irodalmi 
müve s felső-lövői alkotásai örökítik. 

Midőn ez év július 18-án a felső-lövői iskolák ötven 
évi fennállásuk örömünnepét tartották, az elismerés és 
hála örökzöld koszorúját Wimmer sírjára is rátették, 
mert e szép intézeteket az emberi művelődés és protestáns 
egyház szolgálatára annyi szenvedés és erőmegfeszítés 
árán Wimmer alapította és virágoztatta fel. 

Kurz Samu pedig jó munkát végzett e füzet meg-
írásával, mely Wimmer áldásos példáját e felírással tárja 
szemeink elé: in hoc signo vinces. 

Wéber Samu. 

B E L F Ö L D . 

A felső-baranyai egyházmegye közgyűlése. 
F. hó 6. és 7. napján tartotta a felsőbaranyai egy-

házmegye közgyűlését Dányi Gábor esperes és Szilágyi 
Dezső gondnok elnöklete alatt Harkányban, a fürdő 
helyiségeiben. 5-én a tanügyi, számvivőszéki bizottsá-
gok üléseztek, majd a lelkésztestület tartotta évi közgyű-
lését, végre az esteli órákban előtanácskozmány tartatott, 
melyben főleg az országos gyámintézet tervezete lőn meg-
hányva-vetve és alapos tanácskozás útján előkészítve. 

A gyűlés 6-án pont 9 órakor vette kezdetét Dányi 
Gábor esperes úr magasan szárnyaló imájával. 

Az esperesi jelentésből kiemelem a következőket: A 
hívek egyházaik javára közmunkával 11.437 frt 47 krt 
kerestek, míg készpénzben kivetett egyházi adókból 
7421 forint 9 kr. folyt be; nagyobb adakozások összege 
1818 frt 4 krt tesz s így az egy évi önkéntes áldozatok 
20.676 frtra rúgnak. A teljesített ez évi építkezések értéke 
15.104 frt. Hitfelekezeti sérelem Beretben jelentetett be, 
melyet az egyházkerületre terjesztetnek. 

Az egyházmegye lélekszáma: 29.307 lélek, a mult 
évinél 234-el kevesebb. Ez a mi baranyai egyházi életünk 
fekete fonala, mely az elpusztulásig látszik gömbölyödni; 
mert e lélekszám után egy év alatt csak 415 fiú és 
363 leány, tehát összesen 778 gyermek született, mely a 
népesség után csak 2,6°/o~ot mutat és a mult évi összegen 
33-mal marad alul. Igaz, hogy a halálozás százaléka sem 
éri el a 2*7 °/0-oi a mi páratlan kedvező arány, mégis 
meghaladja öttel a szülöttek számát; e szerint a többi 
229 lélek fogyását a kitérések 15 többletének levonásával 
aligha az elszegényedés folytán történt Szlavóniába ván-
dorlások számlájára nem kell jegyeznünk. Ez szomorú 
statisztika. Tankötelesek száma 2757 mindennapi és 1234 
vasárnapi, kik 23 kivételével mind feljárnak. Hozzánk tért 
öt, tőlünk eltért 20. 

Az esperesi jelentés egyes pontjaira megfelelő hatá-
rozatok közül kiemelem, hogy az adakozóknak jegyző-
könyvileg szavaz köszönetet, a nagyobb adakozóknak a 
jegyzőkönyv megküldése mellett. Az adminisztrációra és a 
tapasztalt hiányok pótlására célszerű intézkedések tétettek. 

Tárgyalás folyamán Túri Lajos lelkészi állomásáról 

és egyházmegyei aljegyzői állásáról önként lemondott 
tisztviselőnek lemondása tudomásul vétetvén, ez állomás 
betöltése végett a szavazás nov. l-ig terjedő határidővel 
elrendeltetett. 

Az újonnan választott lelkészek ú. m. Sárközy Sán-
dor a gyüdi, Kiss Lajos a csarnotai, Biró Mihály a bel-
várdi lelkészi állomásra megerősíttettek. Sok időt vett el 
a csúni lelkészválasztás ügye, mely az új zsinati törvény 
egy sarkalatos pontjával van szoros egybeköttetésben, a 
mennyiben a 210. §. szerint, a megüresült egyházba ren-
delt h. lelkész oda nem választható, illetve a pályázatból, 
hivatalból kizárandó. Ez esetben pedig az ide rendelt 
Lukácsi Imre h. lelkész a hívek tetszését annyira meg-
nyerte, hogy őt a pályázat mellőzésével egyhangú meg-
hívással akarták megtartani, mely kérésüknek az esperesi 
és püspöki hatóság eleget nem tehetvén, a pályázat ki-
íratott, a választás két ízben megkiséreltetett, de minden 
eredmény nélkül és így a 215, §. alkalmazásának esete 
állott be, mely szerint az ily egyházba az egyházmegyei 
közgyűlés titkos szavazattal rendel lelkészt. Ellenindítvány 
is adatott be, miszerint a törvény nem eléggé félre-
magyarázhatatlan értelme folytán a nép egyhangú ragasz-
kodását is tekintve, az egyház kérésének hely adassék 
és a csúni egyháznak a meghívás útján leendő lelkész-
választás engedélyeztessék. Név szerint való szavazás 
folytán a többség a lelkész berendelése mellett döntött, 
azonban az ellenindítványt tevők részéről az egyház-
kerületre felebbeztetett, melynek e kérdés most már elvi 
jelentőségű, igen fontos tárgyát fogja képezni. 

Az egyházkerületi közgyűlésre képviselőkül Dombi 
Vince papi és Váry Gyula világi tanácsbirák választat-
tak meg. 

Egyik nagyfontosságú tárgyát képezte még a gyűlés-
nek a lelkészi országos özvegy-árvai gyámintézet, melyre 
nézve egy nyolctagú bizottságnak a lelkésztestületi gyűlés 
által is helybenhagyott munkálatát a közgyűlés is elfo-
gadta s felsőbb helyre terjeszti. A lényegesebb módosítá-
sok ezek: 

1. A theologiai tanárok — mint lelkészek — az 
intézetnek kötelezett tagjai legyenek; vagy pedig ne lehes-
senek tagok egyáltalában, de tetszésre bízni a belépést 
meg nem engedhető. 

2. Az állásáról elmozdított lelkész befizetett díjait, 
kamat nélkül kapja vissza. 

3. Az özvegyek néhai férjük szolgálati idejére való 
tekintet nélkül — de öt évi tagdíj fizetésének kötelezett-
sége mellett — egyenlő évi járadékban részesülnek, mint 
szintén az árvák is és pedig nemre való tekintet nélkül 
míg 20-dik életévüket betöltötték. Esetleges kitértek, a 
segélyre való igényt elveszítik. 

4. A vagyonkezelésnél decentralizációt kívánunk, a 
főpénztári kezelést valamely erősebb fővárosi pénzintézet 
kezeibe tévén. 

5. A jelenlegi egyházmegyei lelkészi gyámintézetekbe 
csak úgy léphetnek be az ezután leendő lelkészek, ha ez 
intézetek másként nem intézkednek, mivel saját intézeteik 
fölött azok ezután is szabadon rendelkeznek. 

A tanügyi bizottság jelentése tudomásul vétetett, 
ezzel kapcsolatban egyhangúlag vettetett el egy korszerűt-
len indítvány, hogy az oly sok küzdéssel gyakorlatba lép-
tetett 10 havi tanév 9 hónapra redukáltassák, a mi ugyan 
számbavehető indokokkal nem is volt támogatva. 

Több pártolója akadt egy minimális tanterv készí-
tésének, mely már nem először kisért és a hat osztályú 
vegyes iskolák csaknem kizárólagos létével látszik igazolt-
nak ; bizottság küldetett ki a már egy ízben beterjesztett 
tanterv átvizsgálására, tanulmányozására és véleményes 



javaslat készítésére. Több új tanító választás nyert meg-
erősítést és ezek közül a ki mint rendes tanító még a 
hivatali esküt le nem tette, azt most egy teljesítette, egy 
másik pedig, ki az eskütételről elmaradt, fegyelmi eljárás 
alá vonatik. A hanyag és hivatásukban kellő erélylyel nem 
forgolódó tanítók fegyelmi úton büntettetnek is, míg a 
derékség jutalmát leli az iskolának a tanító érdemét fel-
tüntető osztályzatban, mely a jegyzőkönyvben is kifejezésre 
jut. A kiknek okmányaik rendben nincsenek, azoktól a 
megerősítés megtagadtatván, ez által oklevélszerzésre s 
szolgálati bizonyítványaik rendbehozására indíttatnak. 
Szóval az egyházmegye a tanügyet lelkesen karolja fel 
s nincs is oka pirulni azok miatt, melyet a nép értelmi-
sége is fennen igazol. 

Az egyházmegye figyelme kiterjed a valláserkölcsi 
életre is. »Egyházi értekezletek« működnek, illetve alakul-
nak annak felélénkítésére működendők, bizottságok tanács-
koznak a csoportosítás kérdése felett, melylyel a nagy 
terhet, mit a nép önként vett magára, némileg könnyíteni 
lehetne. Egy-egy jó tanulót 25 frt évi stipendiummal 
támogat, mely az idén Máté Balázs lelkész fiának jutott, 
a ki tanítóképezdei növendék. Egyházak és hivatalnokok 
ügyei elintéztetnek, díjlevelek rendeztetnek, számadások 
éber ellenőrzés alatt tartatnak s minden lehetőt igyekszik 
elkövetni, hogy az egyház külső igazgatásában is minde-
nek jó renddel történjenek. 

Az egyházak a lelkészi jövedelem aránya szerint 
újra osztályoztattak, e szerint van két első (1600 frtot 
meghaladó), négy második (1200—1600 frt), 42 harmadik 
(800—1200 frt) és 17 negyedik osztályú (800 frton alul) 
egyházunk. E felszámítás szerint legjobb lelkészi állásunk 
jövedelme 1725 frt, a legkisebb pedig 582 frt és lakás. 
Az időkhöz képest elég szerény, s terményekből állván s 
nem lévén fixtermészetű, valljuk, meg így is egészen fictiv. 

Az egyházmegyebeli egyes egyházak vagyona (egy-
házi, lelkészi és tanítói földek, épületek stb.) jelentékeny 
összegre rúg, nevezetesen: 

Épületek értéke 1,039.939 frt 
Földeké 261.284 » 
Tőkékben 52.983 » 

Összesen: 1,354.206 frt. 

A lelkészek saját erejükön alkottak nagyobbszabású 
özvegy-árva gyámpénztárt, melynek korszerű szervezése 
csak 1878. óta található. Ennek tőkéje jelenleg a 44 ezer 
forintot meghaladja s özvegyeinek, esetleg árváinak évi 
120 forint gyámsegélyt nyújt. Ez intézet, tekintettel a jövő 
1896. január 1-én életbe léptetendő országos gyámintézetre, 
a további fizetéseket felfüggesztette, míg egy bizottság 
alapos számítás útján az országos intézet életbelépésével 
lezárandó intézet jelenlegi tagjainak szerzett jogait — a 
tőkét fond perdu-nek tekintvén — teljesen és kétségbe-
vonhatlan biztossággal biztosítsa s a további kötelezettség 
mérvét ehhez alkalmazva állapítsa meg. E határozatot az 
egyházmegye is tudomásul vette. 

Az országos közalap számadása helybenhagyatott. 
Egyházmegyénkben a f. évi kivetés összege 1247 frt 10 kr. 
évi járulék és 4 frt 51 kr. tőke-természetű adomány. 

Igen sok helyi érdekű kisebb-nagyobb ügyek foglal-
koztatták még a közgyűlést, valamint némely bírósági 
ügyek is, melyek közül csak azt említem föl a bizonyít-
ványokkal űzött visszaélésekre vonatkozólag, hogy az egy-
házmegyei bíróság egy adott esetben az ugyanazon egyének 
nevealáirásával bizonyított, de egyenlőtlen összegű bizo-
nyítványt a kir. ügyészséghez rendelte áttétetni további 
intézkedés végett; egy tanítóval szemben jogérvényessé 
vált ítélet, a feddés nyilvános ülésben végrehajtatott., másik 

ismét ez ítélettel sújtatott, ki azonban szintén felebbezést 
jelentett be. 

A rengeteg tárgy szabatos egymásutánban két nap 
alatt nyert elintezést, melyből fél napot bírósági tárgyalá-
sok vontak el. Az ügyek mind kellően előkészítve. Hogy 
pedig az ülés bölcsességgel és erélylyel vezettetett, arra 
elég ha azt mondom, hogy a képviselőház elnöke ült 
az esperes jobbján, megosztva vele az élnöki teendőket. 
Az ülések d. e. 9 órától 1 óráig és rövid ebéd után 
3 órától 1 /21 óráig tartottak mind a két napon és a zöld 
asztalhoz kötött tanácsbirákat eléggé kifárasztották; de 
nem a szeretve tisztelt gondnokot, ki Tátra csúcsai közül 
jött le, hogy elnöki tisztét teljesítse s megszakítás nélkül, 
magának pihenést nem engedve, végezte azt az első nap. 
de másnap a reggeli vonattal el kellett utaznia. 

Ebéd alatt az esperes felemlítvén, hogy 10 éve annak, 
hogy ő kegyelmességét gondnokunk gyanánt tisztelhetjük, 
meleg szavakkal, a nagyszámú közönség viharos éljenzése 
közt emelte poharát az ő hosszú és boldog életére, majd 
Lutár lelkész és Morvay főjegyző köszöntötték fel, ez 
utóbbi — a párt — politikától nem érintett igaz liberá-
lizmusra, mint nemzetünk egy újabb vezéreszméjére, 
világító tornyára, illetve ennek megtestesülésére Szilágyira 
emelvén poharát. Szilágyi röviden köszönte meg a nyúj-
tott tisztelet adóját s erős protestáns érzülettől duzzadó 
beszédében helyzetünket, hivatásunkat, elért sikereinket és 
teendőinket néhány erős fénysugárral világította meg, az 
új helyzettel szemben elfoglalandó álláspontul is azt jelölvén 
meg, a mi bennünket idáig segített, melyen eddig is szi-
lárdan állunk: a józan felvilágosult liberalizmust s a 
bennünket eddig is oly kiválón jellegzett hazaszeretetet. A 
rövid beszéd frenetikus hatást keltett. 

Referens. 

Tizenkét éves vallássérelmi ügy. 
XV. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1888. évi tavaszi 
közgyűlésének határozata. 

45. Olvastatott az egyetemes konvent mult évi no-
vember 17—26. napjain Budapesten tartott közgyűlésének 
jegyzőkönyve, melynek 40. pontjában stb. (lásd a XIII. sz. 
alatti jegyzőkönyvi pontot.) 

A konvent ezen intézkedése folytán püspökünk azon 
ajánlatot tette az említett alreáliskola igazgatóságának, 
hogy az intézetben a vallásoktatásról kész egyházkerüle-
tünk saiát költségén gondoskodni. Erre azonban azon vá-
laszt nyeré a közös hadügyminisztériumtól, hova ezen ügy 
az iskola igazgatósága által felterjesztetett, hogy egy vallás-
tanári állásnak az iskolában való szervezésére a növen-
dékek igen csekély számmal vannak; püspökünk ajánlata 
pedig nem fogadható el, mivel a közös hadügyminiszté-
rium úgy ezen, mint minden más katonai nevelő intézet-
ben, magának tartotta fel a tanerők beállítása és díjazása 
jogát. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott Béki Sámuel kassai 
lelkésznek ez ügyben püspökünkhöz beadott jelentése,* 
melyből tudomást vett egyházkerületünk arról, miszerint 
a nevezett lelkész akkor, midőn ezen ügy egyházkerüle-
tünk által felterjesztetett az egyetemes konventre, magán-
úton fel lett szólítva, hogy nem lenne-e hajlandó az em-

* E jelentés 1888. január 21-én 19. szám alatt kelt, azon-
ban eredeti fogalmazványa vagy másolata ma már nem található 
a kassai egyház levéltárában. B. K. 



lített iskolában a vallást német nyelven tanítani? s így 
ezen ügy kedvező eldöntésének legfőbb akadálya a nyelv-
kérdésben rejlik. 

Egyházkerületünk sajnálattal veszi tudomásul, hogy 
az egyetemes konventnek sem sikerült ezen sérelmet 
orvosolni s püspökünk e tárgyban előterjesztett intéz-
kedését helyesli; és egyszersmind újólag felterjeszti 
ez ügyet a főt. egyetemes konventhez, felkérvén ezen 
hatóságot, hogy ennek orvoslása végett, ha lépései 
a kormánynál eredményre nem vezetnek, szükség 
esetén az országgyűléshez is folyamodni szíveskedjék. 

XVI. 

A ref. egyetemes konvent 1889. évi Budapesten tar-
tott ülésének határozata. 

53. Tárgysorozat rendén fölvétetik a közjogi bizott-
ság jelentése a kassai cs. és kir. katonai alreáliskola refor-
mátus növendékeinek vallásoktatása ügyében, a mint követ-
kezik : 

Főtisztelendő és méltóságos konvent! 
A kassai katonai alreáliskolában, a ref. vallású 

növendékek vallásoktatása tárgyában, a tiszáninneni egy-
házkerület 1888. évi május 1—3. napjain tartott közgyű-
lése 45. jegyzőkönyvi szám alatt hozott határozatát 
egyetemes konventünkhöz terjesztvén föl, a közjogi bizott-
ságnak van szerencséje ez ügyben a tényállást előterjesz-
teni és véleményét a következőkben adni meg. 

(Itt közöltetik a tényállás, melyre nézve lásd a XV. 
szám alatti jegyzőkönyvi pontot.) 

így áll az ügy most befejezetlenül, a melyet orvoslás 
kieszközlése végett a tiszáninneni egyházkerület egyetemes 
konventünk elébe terjeszteni elhatározta. 

Vélemény: 

Közjogi bizottságunk a közös hadügyminisztériumnak 
eljárását, a mely szerint a kassai katonai alreáliskolában 
tanuló ref. vallású növendékek vallásoktatása pusztán 
nyelvkérdéssé tétetett, sérelmesnek és helytelennek tartva, 
az ügy jelenlegi állását teljesen kitüntető és sérelmes voltát 
kiemelő újabb felterjesztésnek intézését véleményezi a 
nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz; 
kérve és elvárva ennek erélyes közbelépését arra nézve, 
hogy a közös hadügyminisztérium helytelen megítéléséből 
származott sérelem a lehető legrövidebb idő alatt orvosol-
tassék. 

Az egyetemes konvent a bizottság véleményét 
magáévá tévén, a közös hadügyminisztérium eljárását, 
melylyel a kassai katonai alreáliskolában tanuló ref. 
vallású növendékek vallásoktatása pusztán nyelv-
kérdéssé tétetett, sérelmesnek és helytelennek tartva, 
az ügy jelenlegi állását és sérelmes voltát kiemelő 
újabb felterjesztést intéz a m. kir. nagym. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz, kikérve és elvárva 
ennek erélyes közbelépését, hogy a közös hadügy-
minisztérium helytelen megítéléséből származott sére-
lem a lehető legrövidebb idő alatt orvosoltassék. 

XVII. 

Révész Kálmán kassai lelkész jelentése Kun. Bertalan 
püspökhöz. 1893. okt. 18. 

195,1803. Egy tíz éves vallássérelmi ügyben bátor-
kodom jelen soraim által ft. és mt. püspök urat teljes 
tisztelettel megkeresni. 

Nagyon jól méltóztatik tudni, hogy a kassai csász. 
és kir. katonai alreáliskola ev. ref. vallású növendékei 
mai napig sem részesülhetnek rendszeres vallásos oktatás-
ban, bár egyházkerületünk részéről, boldogult elődöm Béki 
Sámuel felterjesztése folytán, még 1885-ben megtörtént e 
tárgyban az első lépés, melyet azóta több is követett. 

Egyházkerületünk jegyzőkönyveiben 
az 1885. tavaszi közgyűlés 98. szám alatt 
az 1885. nyári » 12. » » 
az 1885. őszi » 6. » » 
az 1886. tavaszi » 11. » » 
az 1888. tavaszi » 45. » » találhatók 

az ide vonatkozó adatok; míg egyetemes konventünk három 
ízben, nevezetesen 

1886. 58. szám alatt 
1887. 40. szám alatt 
1889. 53. szám alatt 

foglalkozott ez ügygyei, a legutóbb említett 1889. évi 53. 
számú határozatában kimondván, hogy >az úgy jelenlegi 
állását teljesen kitüntető és sérelmes voltát kiemelő újabb 
felterjesztést intéz a m. kir. nagymélt. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úrhoz, kikérve és elvárva ennek erélyes 
közbelépését, hogy a közös hadügyminisztérium helytelen 
megítéléséből származott sérelem a lehető legrövidebb idő 
alatt orvosoltassék«. 

E felterjesztés megtörténte óta — mert hogy meg-
történt, abban nem szabad kételkednem — immár négy 
és félév telt el, mely idő alatt — úgy látszik — az ügy 
szépen el is aludt, vagy legalább ad acta tétetett. Az egye-
temes konvent 1890., 91., 92. és 93. évi jegyzőkönyveiben 
ugyanis nincs nyoma annak, hogy a felterjesztésre a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium válaszolt volna. 

A dolog ennyiben nem maradhat. Tavaly (az 1892/3-
ikolai évben) magán tudomásom szerint 20—24 volt az 
alreáliskola ev. ref. vallású növendékeinek száma; hogy 
az idén mennyien vannak, nem tudom; de azt tudom, 
hogy oly előkelő hitsorsosainknak is, mint p. o. Onody 
Géza országgyűlési képviselő és dr. Csiky Kálmán egyetemi 
tanár, fiai itt tanulnak. Mind a két apa megkeresett, mint 
fia leendő vallástanárát, s midőn előadtam nekik, hogy 
előttem az alreáliskola kapui be vannak zárva, a legnagyobb 
meglepetésüknek és megbotránkozásuknak adtak kifejezést. 

A kassai egyház presbyteriumában is többször szóba 
jön az ódiosus ügy s vannak, kik országgyűlési interpellátió, 
esetleg hírlapi szellőztetés útján óhajtanak és vélnek a 
dolgon segíthetni. 

Én azonban, legalább egyelőre, sem egyik, sem másik 
módot nem kívánnám igénybe venni, hanem legtermésze-
tesebb és legkorrektebb eljárásnak látom azt, ha az 
egyetemes konvent teszi meg a szükséges további lépést, 
mely is nem lehet más, mint hogy erélyesen sürgesse meg 
a minisztériumot az 1889. évi feliratra, adandó válaszért. 

Azt hiszem, hogy egyetemes konventünk nem soká, 
talán a jövő hó folyamán összeülend. Teljes tisztelettel és 
bizodalommal kérem tehát főtiszt, és mélt. püspök urat, 
úgy is, mint az egyetemes konvent egyházi elnökét, hogy 
ez ügyet a tárgysorozatba felvenni; tárgyalásakor pedig, 
hathatós szavával oly irányban közreműködni méltóztas-
sék., hogy a dolog minél előbb elintézést nyerjen. 

Kassa. Révész Kálmán. 



I R O D A L O M. 

** »A magyar nemzet története* című tiz kötetes 
nagy munkának (millenniumi kiadás) harmadik kötetéből 
(Anjouk-kora) az Athenaeum kiadásában megjelent a 33., 
34., 35. füzet szebbnél-szebb szövegképekkel és műmellék-
letekkel. A 33. füzet egyik műmelléklete ábrázolja »Con-
tarini András visszatérését Velencébe a chioggiai diadal 
után*, Paolo Veronese világhírű festménye után, melynek 
eredetije Velencében a dogék palotájában van; a másik II. Al-
bert osztrák herceg arcképe az ambrasi gyűjteményből. 
A 34. füzethez műmellékletüi van csatolva »Ozorai Pipo« 
arcképe Andrea Del Castagno firenzei festménye után és 
»Anjou Károly, Martell Károly és neje Klementina sír-
emlékének* fotográfiája, Nápolyban, a Szent-Januárius 
templom főbejárata feletti sírkőről véve. A 35. füzethez 
»Endre nápolyi király síremlékének« fényképe; valamint 
»IV. Károly, neje Valois Blanka és fia Vencel arcképei 
vannak műmellékletül csatolva. A szöveget is számos és 
szép szövegkép díszíti. A szövegben Poór Antal megkezdi 
az »Anjouk-korának* második könyvét, melynek címe 
»Károly Róbert külpolitikája«. Az első fejezetben Zára és 
Velence, valamint a horvát-dalmátországi zavarokról; a 
második fejezetben pedig a Szerbiával való összeköttetés-
ről és a havasalföldi hadjáratról; a harmadik fejezetben 
aztán a nyugati politikáról; végül a negyedik fejezetben 
Károly király családi viszonyairól és utolsó éveiről szól 
a szerző alaposan, vonzó és világos történelmi stílusban. 
Egyes füzet ára 30 krajcár. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 
3 forint 60 krajcár. Félévre (24 füzet) 7 forint 20 krajcár. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 

** »Ev. egyházi dallamok« címén egy gyermek-
ifjúsági) istentiszteletekhez alkalmas énekszöveg- és gyer-
mekima-gyűjteményt adott ki a győri evang. egyház. A 
könyvecskét főkép az egyházi énektanítás segédeszközének 
szánta s úgy van összeállítva, hogy az elemi- és közép-
iskolákban egyiránt használható legyen. Tartalma a követ-
kező: 60 egyházi dallam hangjegy letétellel, 20 gyermek-
ifjúsági) istentiszteletnél alkalmas ének 4—5 kiválasztott 
versszöveggel, 16 különféle alkalmi ima és végül egy 
liturgiái formula gyermek-(ifjúsági) istentiszteletekhez. A 
könyvecske négy íven, 8-adrét alakban van nyomva s igen 
csinosan kiállítva. Ára 40 fillér. Kapható: a győri ágost. 
hitv. evang. egyházközség pénztári hivatalánál. Tömegesebb 
megrendelésnél minden 10 példányra egy ingyen példány 
adatik. A szétküldés vagy az összeg előleges beküldése, 
vagy utánvét mellett eszközöltetik. Az egyházi ének egyik 
hathatós előmozdítója a vallásos érzelemnek. Prot. egy-
házunk azért mindig súlyt fektetett az egyházi ének taní-
tására. A könyvecske ezt a célt kívánja szolgálni. Ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe. 

** Pál apostol levelei című bibliai tanulmányból, 
melyet dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. tanár ír és ad ki, 
megjelent a negyedik füzet. E füzetben befejezést nyer a 
Galáciai levél fordítása és magyarázata s megkezdődik a 
Korinthusiakhoz Írott I-sÖ levél hasonló feldolgozása. A be-
vezetésben Korinthus történeti és megkapó valláserkölcsi 
rajzát, a keresztyén gyülekezet megalakulását, az I-ső levél 
keletkezésének körülményeit, a levél hitelességének meg-

győző igazolását s végül a levél felosztását tárgyalja a 
szerző, ki tudományos és írói jelességeivel eme részletben 
ismét excellál. Majd a szöveg fordítása s a hozzáfűzött 
magyarázat következik, melyekkel azonban ebben a füzet-
ben csak a 17-ik versig halad. A munka folytatása őszszel 
jelenik meg. Előfizetési ára egy füzetre 60 kr., hat füzetre 
3 frt 60 kr., mely összeg szerzőhöz küldendő Pozsonyba. 

** Mit akar a néppárt ? E cím alatt egy politikai 
röpirat jelent meg s küldetett be szerkesztőségünkbe. A 
névtelen röpirat a római katholikusok ama részéből szár-
mazik, mely nem akar az egyházpolitikai törvényekhez 
simulni, nem akar beletörődni az egyházi dolgok új rend-
jébe, hanem minden követ megmozdít a túlzó pápistaság 
politikai érvényesítésére. Nemcsak clerikális, hanem ultra-
montán, mint a Steiner-féle püspökök és a »Magyar Állam «-
féle lapok. Erőteljes népies nyelven van írva, közmondá-
sokkal bőven megrakva. Tartalma: a kormány és a politikai 
pártok éles bírálata s a néppárt 14 programm-pontjának 
népszerű magyarázata. Ára nincs kitéve, a füzet, úgy lát-
szik, ingyenes kiosztásra van szánva. 

** Tompa Mihály Hátrahagyott papi dolgoza-
taira hirdet előfizetést Ferenczi B. ismert könyvkiadónk 
Miskolcon. Azok a dolgozatok ezek, melyeket Tompa a 
hatvanas évek elején megjelent két kötetes prédikációból 
és 1867-ben kiadott halotti beszéd-gyűjteményéből ki-
hagyott. A dolgozatok egy negyedszázadig hevertek előbb 
Tompa feleségénél, majd az ő halála után egyik rokoná-
nál, végre fogadott leányánál. A hátrahagyott dolgozatok 
becséről előzetesen semmit sem szólhatunk, mert nem 
tudhatjuk, vájjon nem oly dolgozatokkal van-e dolgunk, 
melyeket Tompa, ki mind a prédikációit, mind a halotti 
beszédeit maga rendezte sajtó alá, a két gyűjteményből 
szándékosan hagyott ki. A kiadó felhívásában erre vonat-
kozólag nincs semmi tájékoztatás. A Tompa-reliquiák 54 
beszédből állanak, nagy részben ünnepiek s közönségesek, 
de vannak közöttük alkalmiak is. Á két kötetben meg-
jelenendő munkát S. Szabó József debreceni tanár, jónevű 
egyházirónk rendezi sajtó alá. Karácsonyra fog megjelenni 
s egy-egy kötet ára I frt 50 kr. Az előfizetés vagy meg-
rendelés október 30-ig Ferenczi B. kiadóhoz Miskolcra 
küldendő. 

** Szalay-Baróti A Magyar Nemzet Története 
című munka 19-ik füzete a szokott díszes kiállításban 
jelent meg. Ezen füzettel a derék munka II. kötete veszi kez-
detét az Anjouk korával. Az Anjouk korát dr. Baróti Lajos 
írja s a most megjelent füzet Róbert Károly uralkodását 
tárgyalja. A füzethez két melléklet van csatolva, az egyik 
Nagy Lajos király udvarát mutatja be, a mely hű máso-
lata a »Képes Krónika* címlapjának, a másik a magyarok 
vándorlásának térképe, tervezte dr. Baróti Lajos, rajzolta 
Hátsek Ignác. A szöveg közé nyomott képek a követke-
zők: Kunigunda királyné. II. Vencel cseh király. VIII. Bo-
nifác pápa szobra. Ottó király ezüst pénze. Rudolf osztrák 
herceg. Ottó király. Vencel király pénze. A szepesváraljai 
templom falfestménye. Geutilis bíboros. Geutilis bíboros 
pecsétje. Károly Róbert. A csákók címere. A rozgonyi 
csatatér. A rozgonyi csata. János cseh király pecsétje. 
Frigyes osztrák herceg és római király pecsétje. A munka 
általában megérdemli azt az őszinte rokonszenvet, melylyel 
a közönség fogadta és folyton kiséri. Előfizetéseket Lam-
pel R. (Wodianer F. és Fiai) könyvkiadó cég még folyton 
elfogad füzetenkint 30 krjával. A most megjelent kötetet 
pedig 1 frtos részletre is kapni. 



E G Y H Á Z . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése, mint 
az elnökség által 1280. sz. alatt kibocsátott meghívóban 
olvassuk, szeptember 21-én veszi kezdetét. Szeptember 18. 
és 19-ik napjain lelkészképesítő vizsgálat, 20-án az állandó 
bizottságok üléseznek, 22-én lelkészavatás, 24-én délután 
egyházkerületi egyházi értekezlet leend. 

A pesti egyházmegye közgyűlése aug. 22-én fog 
megtartatni Budapesten; a közgyűlést megelőző napon, 
aug. 21-én délelőtt a tanügyi bizottság és a számvevő-
szék fog ülésezni, délután pedig lelkipásztori értekezlet 
leend. 

Egyházi és iskolai aranykönyv. H.-M.-Vásárhelyen 
a napokban bontották fel s hirdették ki a járásbiróságnál 
Kovács Ferencnek, a minap elhunyt nagy emberbarátnak 
végrendeletét, melyszerint az elhunyt mintegy 150.000 fo-
rintra rugó összes vagyonát a hódmezővásárhelyi egyházra 
hagyja, tehát az egyházközséget teszi általános örökö-
sévé. A hagyaték »Kovács Ferenc és neje alapítványa* 
nevét viselje; a haszonélvezeti jog özv. Kovács Fe-
rencné, Küry Teréziát illeti. Az általános örökös hold-
mezővásárhelyi egyház e hagyatékból tartozik kifizetni: 
1. Kisfaludy-társaságnak 200 forintot. 2. Petőfi-társaság-
nak 200 forintot. 3. írói segély-egyesületnek 500 frt, 
4. Hírlapírók egyletének 500 frt. 5. Debreceni kollégium-
nak tanárképzőre 2000 frt. 6. Békésbánáti misszióra 
2000 frt. 7. Ref. egyházi közalapnak 1000 frt. 8. Népies 
vallásos iratokra a békésbánáti egyházmegyének 1000 frt. 
9. Hódmezővásárhelyi ref. tanítók fizetésére 15.000 frt. 
10. Népiskolai tanszerekre 2000 frt. 11. Főgimnáziumnak 
alapítványul 45.000 frt. 12. Tápintézetre 1000 frt. 13. Az 
újvárosi (H.-M.-Vásárhely) 5-ik lelkész fizetésének alapjára 
20.000 frt. 14. A »Jótét*-egyesületnek 2000 frt. A még 
fentmaradó összeg felett a h.-m.-vásárhelyi egyház, mint 
általános örökös, szabadon rendelkezik. 

Lelkészi vizsgálatok. Zelenka Pál tiszakerületi 
püspök megbízásából tudatom az érdekeltekkel, hogy a 
folyó évben megtartandó papi vizsgálat Eperjesen 1895. 
szeptember 7-én fog megtartatni. Felhívom ennélfogva 
azon hitjelölteket, kik a tiszai egyházkerületben kapnak 
alkalmazást, vagy ezen kerületből valók, hogy ezen papi 
vizsgálatra szept. l-ig az alulírottnál jelentkezzenek és 
kellőleg felszerelt kérvényeiket .ide beküldjék. Eperjesen, 
1895. évi aug. 9-én. Mayer Endre, theol. dékán. 

Körlevél a papsághoz. Samassa egri érsek az 
életbe lépendő egyházügyi törvényekkel szemben köve-
tendő magatartásra vonatkozólag részletes körlevelet inté-
zett egyházmegyéje lelkészkedő papságához. Nyomatékosan 
meghagyja papjainak, hogy a hívek érdekeire való tekin-
tettel a polgári házasság ellen ne gördítsenek akadályokat, 
sőt inkább oktassák ki a híveket arra, hogy az állami jog-
rend által parancsolt polgári egybekelést lelkiismereti aggály 
nélkül végezzék az egyházi házasságkötés előtt. Egyben 
kifejti azt is, hogy »a papi állás tekintélye és méltósága 

a példaszerű tiszta életben és az önzetlen hazaszeretetben 
fekszik. Az új intézkedések káros következményeinek elhá-
rítására vagy legalább enyhítésére nélkülözhetetlen föltétel 
a hívek szeretete és bizalma, melynek elnyerése és biz-
tosítása legyen munkásságuk egyik legfőbb törekvése. »Hogy 
az eleven hit ereje hassa át a nép lelke legmélyét, az 
evangeliom törvényéhez szabja egész életét, ahhoz szük-
séges, hogy a papság föntartsa tekintélyét, a mit köteles-
ségeinek buzgó teljesítése, életének feddhetetlensége és 
önzetlen hazaszeretete által érhet el. A papnak egész 
életében, minden dolgában az az erkölcsi méltóság ragyog-
jon föl, a melyet semmi földi esély meg nem ingat, a 
melyen az idő nem győz, de a mely örökkévaló jutalmat 
nyer az égben«. 

A tátraaljai evang. esperesség Nagy-Szolokon 
tartotta ez évi közgyűlését, melyen Schönviczner János 
esperes és Szonlágh Miklós kir. tanácsos, felügyelő elnö-
költek. A tanácskozást isteni tisztelet előzte meg, mire föl-
olvasták az esperesi jelentést, mely az egyházmegye mult 
évi tevékenységéről körülményesen beszámolt. Továbbá 
bejelentették, hogy a minisztérium ismeretes rendelete foly-
tán összeírták az esperesség lelkészeinek a fizetését, a mely 
átlag 785 frtra tehető. Végül megválasztották az esperes-
ség képviselőit az aug. 20—22-én Debrecenben tartandó 
egyházkerületi közgyűlésre. 

A dunántúli evang. egyházkerület aug. 13-iki 
nagy-kanizsai közgyűlésének különös érdekességet kölcsön-
zött Karsay Sándor püspök lemondása. A közgyűlést 
isteni tisztelet előzte meg, melyen ZábráJc Dénes tartotta 
az alkalmi beszédet. A világi elnök, Radó Kálmán meg-
nyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a magyarországi 
lutheránus egyház az egyházpolitikai törvényekben kifeje-
zésre jutott liberálizmus elvi álláspontjáról le nem tér s 
e törvények végrehajtásában támogatni fogja a kormányt. 
Az egyházra nézve az a fődolog, mondá igen helyesen a 
felügyelő, hogy lelkészei fokozott buzgóságot fejtsenek ki a 
keresztyén valláserkölcsi élet ápolásában, a hívek pedig 
s különösen az egyház művelt elemei, az egyetemes papság 
elvéből kifolyólag is kettőzött serénységgel igyekezzenek 
szóval és tettel, a családban és a társadalomban erélyesen 
támogatni a lelkészek hitápoló és hiterősítő munkásságát. 
Karsay püspöknek a püspöki állásról való lemondását 
sajnálattal tudomásul vették, részére évi ezer korona nyug-
díjat szavaztak meg s küldöttséget választottak, a mely 
az egyházkerület nevében búcsút fog venni a lemondott 
püspöktől. A püspöki szék betöltését elrendelték s a szava-
zatok beadására határidőül október elsejét tűzték ki. Az 
új püspök beállításáig Mészáros István bezi lelkész, mint 
legidősebb esperes lesz a püspök-helyettes. Az egyház-
kerület irányadó férfiai első Gyurátz Ferenc pápai espe-
rest és Poszvék Sándor soproni theologiai tanárt emlege-
tik püspök-jelöltekül. 

A bács-szerémi evang. esperességből az Újvidé-
ken 1895. június 25-én tartott közgyűlés Jegyzökönyvében 
a Belohorszky Gábor főesperes évi jelentése számol be egy 
év sáfárkodáról. Az év eseményeinek közlese mellett figyel-



meztet az új viszonyok által követelt kettőzött tevékeny-
ségre és fokozott lelkipásztori őrködésre. A horvát-szlavon-
országi kérdéssel részletesen foglalkozik, miközben Zsilinszky 
Mihály esperességi felügyelőnek Lapunk ez évi első számai-
ban közlött nagybecsű tanulmányát nyomatékkal ajánlja 
az intéző körök jóakaratú figyelmébe. A lelkészi állások-
ról készített jövedelem-kimutatás az egyházmegye lelkészei-
nek átlag 1429 frtot állapított meg, a mi ritka kedvező 
helyzetnek mondható. Érdekes az esperes jelentésének az 
a pontja is, mely konstatálja, hogy az esperesség területén 
12 nazarénus, illetve baptista imaház van 958 hívővel. 
Dicséretre méltó az a részletező pontosság, melylyel az 
egyházmegye az iskolázást vezeti és ellenőrzi; nemcsak a 
tanügyi bizottságnak, de még az egyes iskolakörökből való 
körlelkészeknek a jelentései is fel vannak véve az egyház-
megye jegyzŐkönyvébe. Részletes jelentés olvasható a »bácsi 
misszióról* is, mely szerint Szabadkán és Zomborban 
évről-évre szaporodik és erősödik az ág. evang. eklézsia. 
A lelkészi özvegy-árva gyámpénztárból az özvegyek fejen-
ként 109 frt 75 krt, illetve a Scultetv-alap járadékával 
együtt egyenkint 124 frt 79 kr. osztalékot kaptak ámul t 
évre. Az esperességnek, mely nagy kiterjedése miatt a 
zsinati törvények értelmében új beosztás alá kerül, eddigi 
alakjában ez volt az utolsó közgyűlése. 

I S K O L A . 

Utasítás az iskolalátogatók számára. A minisz-
teri iskolalátogatók számára eddig nem volt külön utasítás 
s ezek többször összeütközésbe jutottak az iskolaszékkel, 
a tanfelügyelővel, a tanítókkal. Wlassics Gy. kultuszminisz-
ter most szabályzatot dolgoztatott ki »Útmutató az iskola-
látogatók számára« címmel, mely szabatosan körülírja az 
iskolalátogatók teendőit. Az iskolalátogatói állás tisztán 
referáló természettel bír. semmi rendelkezési joga nincs 
és a tanfelügyelők ellenőrzése alatt áll. — Hát az bizonyos, 
hogy ha vannak iskolalátogatóink, akkor azoknak hatás-
körét szabályozni helyes dolog. Mi azonban a gyakorlat-
ból szólván, az iskolalátogatást jelenlegi alakjában oly 
félszeg intézménynek tartjuk, melyet vagy el kell törülni, 
vagy gyökeresen át kell alakítani, mert a mint most van, 
alig ér valamit. 

A vallástalan népiskolák következménye. Fran-
ciaországban a szajnamegyei törvényszéknek azon jó gon-
dolata támadt, hogy hivatalos adatokat gyűjtött azon gyer-
mekek előéletére vonatkozólag, kik különféle vétségek és 
bűntények elkövetéseért a bíróság által javítóintézetekbe 
szállíttattak. És ezek a hivatalos adatok arra a megdöbbentő 
eredményre vezettek, hogy a gyermekek 89%-ja. a vallás-
talan állami iskolákból került ki, holott a keresztyén iskolá-
kat látogatott növendékekre csak 11% esik- Ezeket a 
felette jellemző adatokat oly férfiak gyűjtötték, kiknek épen-
séggel nem az lett volna érdekök, hogy a vallásoktatást 
eltörlő radikális érára ennyire megdöbbentő adatokat álla-
pítsanak meg. 

Az Eötvös-alap. Az »Eötvös-alap < az idén ismét 
tetemes összeget fordít segélyezésekre. Az intézmény 
1877 óta 573 tanítócsalád gondját enyhítette, közöttük 
39.125 frtot osztván ki. Ezenfölül a tanítók árvaházának 
vagyonát 2500 forinttal gyarapította és a tanítók köz-
vagyonaképen 64,577 frtot tőkésített. Az alap segélyeit 
kiosztó bizottság az idei gyűlését augusztus 20-án tartja 

Budapesten, mely alkalommal 2345 frt kerül kiosztás alá. 
Segélyért nyomorban levő elaggott tanítók és tanítóözve-
gyek, ösztöndíjért pedig tanítók felsőbb iskolába járó 
gyermekei folyamodhatnak. Ez ideig 88 folyamodvány érke-
zett az elnökséghez. Szívfacsaró az a nyomor, mit ezek 
a folyamodványok feltárnak, kiáltó vádul hangozván azok 
ellen, a kiknek kötelességük volna gondoskodni az elaggott 
tanítókról és a semmi nélkül maradt özvegyekről. Az alap 
megteremtőjét, fentartóját és fejlesztőjét, Péterfy Sándort 
leginkább csak a tanítóság támogatta 18 év óta filléreivel. 
Kormány és társadalom alig tud valamit erről a humánus 
intézményről. 

A kecskeméti evang. ref. főgimnáziumban az 
1895/96-ik iskolai évre a beiratkozások szept. 1—4 napjain 
történnek. Kecskemét, 1895. aug. 14-én. Katona Mihály, 
igazgató. 

Az eperjesi evangelikus theologiai intézetben 
1895/6-ik iskolai évre szóló beiratások f. é. szept. 1—8-ig 
tartatnak ; az előadások kezdete szeptember 9-én. Ez okból 
az alulírt dékán figyelmezteti a theologiai pályára Eperjesre 
jövő ifjakat ; hogy ezen kiírt napokon feljönni szívesked-
jenek. A tandíj mint eddig, ezentúl is 10 frt 50 kr. lesz 
egész évre, mihez még apró költségek címén (könyvtár, 
kórház, iskolai alap, értesítő) 3 frt 30 kr. s az újonnan 
jöttéktől 2 frt 20 kr. beiratási díj is járul. A költségek s 
beiratási díj (5 frt 50 kr.) okvetlenül fizetendők, a tandíj 
alól felmentést nyerhetnek, a kik erre igényt tartanak s 
érte folyamodnak; különben a tandíj egyik fele 5 frt 75 kr. 
a beírásnál, másik fele a második félév elején fizetendő. 
A kollégium konviktusának minden theologus tagja lehet; 
a konviktusért járó ebéd- és vacsoradíj egy félévre 31 frt, 
pusztán az ebéd díja egy félévre 19 frt, mely összeg előre 
fizetendő. Jó magaviseletű és szorgalmas theologusok azon-
ban ezen díjakat kisebb részletekben is fizethetik, a szegé-
nyek pedig 5 — 15 frtig terjedő elengedésben részesülhet-
nek félévenként. Az év végén kiosztatni szokott ösztöndijak-
ban majdnem minden hittanhallgató részesül (1894/5-ben 
16 közül 14). Nevelőséget és irodát kaphatnak a szegény-
sorsú jó tanulók. A lakások olcsók s az ifjak gondos 
ellátásban részesülnek. A konviktusi és tandíj elengedéseért 
a kérvények szept. 15-ig nyújtandók be. Eperjesen, 1895. 
évi aug. 9-én. Mayer Endre, theol. dékán. 

A nagy-kőrösi ev. ref. tanítóképezdébe olyan 
éptestű és szellemű növendékek vétetnek föl, kik a 15-ik 
életévöket már meghaladták s a kiknek a magyar nyelv, 
számtan, földirat s a történelem ismeretében annyi jár-
tasságuk van, a mennyit a gimnázium, reál vagy polgári 
iskola négy alsó osztályában meg lehet szerezni. A be-
lépni kivánó növendék erről vagy iskolai bizonyítványt 
tartozik előmutatni, vagy fölvételi vizsgálatnak kell magát 
alávetnie; egyszersmind igazolnia kell egy nyilatkozattal 
szülei beleegyezését, továbbá orvosi bizonyítványnyal testi 
és szellemi épségét, keresztlevéllel életkorát. A tanév kez-
dete 1895. szept. 1. A beiratások szept. 1—5. napjain 
történnek; az ünnepélyes megnyitás szept. 6-kán lesz. A 
tápintézet szept. l-jén nyilik meg, melybe a tanítóképezdei 
növendékek mint jótéteményesek vétetnek föl, — ebéd és 
vacsoráért 5 frt 50 kr. — pusztán ebédért 3 frt 50 kr. 
fizetés mellett; megjegyeztetvén, hogy szegény sorsú, jó 
magaviseletű szorgalmas növendékek díjelengedésben ré-
szesülnek. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületbe!! rendes, 



tanítóktól s ezzel kapcsolatban az illető egyházmegyékből 
az 1894—5. polgári évről befolyt jövedékek — bár még 
a felhasználást illető szabályzat egyházkerületi megerősítés 
alá nem kerülhetett — a ft. dunamelléki ev. ref. egyház-
kerület 1893. októberi közgyűlése 97-ik sz. végzése értelmé-
ben, tanűóképezdei növendékeink javára fel fognak hasz-
náltatni. Szolgáljon ez az adakozóknak megnyugtatásul. A 
tanítóképezde] tanfolyam négy éves. Tandíj nincs; de a 
növendékek zene-szerek (zongorák, harmónium, orgona 
és hegedűk) használata fejében mérsékelt díjat fizetnek. 
Ezenkívül fizetni kötelesek az orsz. tanári nyugdíjintézet 
javára, az orsz. törvény által kirótt díjat is. A tanító-
képezdei növendékek a szünidők alatt is, (részben vagy 
egészben), az intézet székhelyén, Nagv-Kőrösön maradnak 
és templomi s temetési szolgálatot tesznek, (kántori, orgo-
nistái gyakorlat.) Az évi temetési szolgálatok fejében 
(másodévesektől fölfelé) jelentékeny összeget keresnek. 
Nagy-Kőrös, 1894. aug. 14. Az evang. ref. tanűóképezdei 
igazgatóság. 

A debreceni ev. ref. főiskola theologiai és jogi 
akadémiáján az 1895/96. iskolai évre szóló fölvételek és 
beiratások szeptember hó 1 —8. napjain történnek. E 
határidőn tűi további nyolc nap alatt csupán figyelembe 
vehető esetekben engedélyezheti az akadémiai igazgató a 
fölvételt. A szept. 3-án tartandó javító- és pótvizsgála-
tokra az illető dékáni hivatalokban szept. 2-án délelőtt 
11 óráig jelentkezhetni. Jogi alap- és állam vizsgálatok 
iránti kérvények szept. 4-én d. e. 10 óráig nyújtandók 
be a kar dékánjánál. Magok ezen vizsgálatok szept. 5-én 
és következő napjain tartatnak. A szept. 10. és következő 
napjain tartandó theologiai alapvizsgálatokra a kar dékán-
jánál szept. 9-én esti hat óráig lehet jelentkezni. A jóté-
teményekért való összes folyamodványok a kari dékánokhoz 
legkésőbb szept, 5-éig déli 12 óráig beadandók, később 
érkezett folyamodványok nem vétetnek figyelembe. Az 
iskolai év szept. 9-én d. e. kilenc órakor a főiskolai ima-
teremben tartandó istentisztelettel nyilik meg. Istentisztelet 
után akad. igazgató tartja meg rektori székfoglaló érte-
kezését a főiskola dísztermében. Az előadásokra való 
jelentkezés szept. 9., 10., 11. napjain az egyes előadó 
tanárok által kitűzendő helyen és órában történik. Tandíj 
egész évre hittanhallgatóknak 15 frt 10 kr., joghallgatók-
nak 30 frt, a mely két egyenlő részletben, de mindenkor 
a félév elején, az előadásokra való jelentkezés előtt, fize-
tendő. Szegénysorsú, jó előmenetelü hallgatók, a tandíj-
ügyet szabályozó egyházkerületi intézkedés korlátai között, 
okmányokkal fölszerelt kérvényezés mellett, tandíjkedvez-
ményben is részesülnek. — Az akad. igazgatóság. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kalmár Lajos a honti ev. egyházmegye felügye-

lője élete 80-ik évében Ipoly-Nyéken elhunyt. Hont vár-
megye vezéremberei között a legjobbak egyike volt, kit 
nemes egyszerűség, önzetlen becsületesség s a közügyek 
iránti buzgó áldozatkészsége miatt közbecsülés és szeretet 
környezett. Halála a Kalmár, Rákosi és Laszkáry-családot 
borította gyászba. Temetése nagy részvéttel ment végbe; 
ott voltak a családtagok mellett Hont vármegye vezérem-
berei, a honti esperesség küldöttsége, a balassagyarmati 
ügyvédi kamara, számos jóbarát és a falu népe. Béke ham-
vaira, áldás emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Baltik Irigyes dunáninneni ev. 

püspök, Balassa-Gyarmatra választott lelkész szeptember 
1-én tartja beköszöntőjét új gyülekezetében. — A dolhai 
missziói egyház új lelkészét, Bihary Lajost a napokban 
iktatta be hivatalába Csernák István esperes. — A gombai 
egyház adminisztráló lelkészévé Tokaji István s. lelkészt 
nevezte ki Szász Károly dunamelléki püspök. — Adorján 
Mártont, budapesti orsz. prot. árvaházunk egyik tanítóját 
az újpesti állami elemi iskolához nevezte ki a vallás- és 
közokt. miniszter. 

* Protestáns Sajtó cím alatt júliusban megindított 
kőnyomatos lap dicséretes buzgósággal folytatja pályafutá-
sát. Szerkesztője és kiadója Péntek Ferenc minden lehetőt 
megtesz, hogy a lap hivatásának megfeleljen. Szorgalmasan 
informál és referál egyházi-iskolái dolgainkról a napi sajtó-
nak. Hatása már is meglátszik. Napilapjaink gyakrabban és 
megbízhatóbban foglalkoznak prot. ügyekkel. Van azonban 
e vállalatnak még két nagy bibéje, a mi miatt most még 
hiányos mind az informáló, mind hirközvetítő tevékeny-
sége. Egyik, hogy a protestáns közönség még bizonyos 
tartózkodással van a P. S. iránt: kevés hírt közöl vele, 
nincs kellő számú levelezője s e miatt a P. S. tartalma 
sovány, közleményei nem elég élénkek és változatosak. 
Főbb szellemi és erkölcsi támogatást érdemelne az ilyen 
vállalat. Másik baja a P. &-nak, hogy anyagilag is segíteni 
kellene mind az egyházi közönségnek, mind a napilapoknak. 
A dunántúli evang. egyházkerület jó példával ment elől: 
100 frt segélyt szavazott meg a Pr. /S.-nak. Ezt kellene 
tenni a többi egyházkerületeknek és egyházmegyéknek is. 
Ha a kellő anyagi és szellemi támogatás meglesz, hiszszük, 
hogy a protestáns kőnyomatos nagy szolgálatot teend köz-
egyházunknak. 

* A vallás- és közoktatásügyi minisztérium új 
beosztása. A kultuszminisztériumban az új miniszter új 
ügy- és személyzeti beosztást állapított meg, mely az egy-
házi és iskolai közönséget is érdekli. Az uj beosztás sze-
rint az elnökségen kívül, melynek dr. Molnár Viktor 
oszt. tanácsos a vezetője, XII ügyosztály van, és pedig: 
I. ügyosztály római és gör. kath. ügyek, főnöke lvanko-
vils János oszt. tanácsos; II. ev. ref., ág. ev., unitárius, 
gör. kel., és izraelita ügyek, főnöke Gömöry Oszkár m. 
tan.; III. művészeti ügyek, főnök dr. Szmrecsányi Miklós s. t. 
IV. egyetemek, főiskolák, jogakadémiák, főnök Leövey 
Sándor m. t.; V. középiskolák, tankerületi főigazgatósá-
gok, főnök dr. Klamarik János; VI. népoktatás, és pedig 
a) kisdedóvás, elemi iskolák és tanfelügyelőségek, főnök 
Halász Ferenc tanfelügyelő; b) felsőbb népiskolák, polgári 
iskolák, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi iskolák, főnök 
dr. Morlin Emil e. o. t.; c) tanító- és óvó-képző intézetek, 
tankönyvek, tanszerek, főnök dr. Axamétliy Lajos o. t.: 
az egész Vl-ik osztály főnöke Szathmáry György miniszt. 
tanácsos; VII. emberbaráti intézetek, ideigl. főnök dr. Szmre-
csányi Miklós; VIII. vallás- és tanulmányi alapok jogi része, 
főnök Madách Emmanuel o. t.; IX. vallás- és tanulmányi 
alapok gazdasági része, főnök Pfeiffer Kálmán c. m. t.; 



X. az alapítványi és főpapi birtokok erdészeti része, főnök 
Hirsch István főerdőtanácsos ; XI. tanítói és tanári nyug-
díj-ügyek, főnök Angyal Gyula o. t.; XII. építkezési ügyek, 
főnök Papp-Szilágyi László m. titkár. E beosztással kap-
csolatosan a írliniszter az ügykezelés rendjét, minden főnök 
hatáskörét és az ügymenetet is szabályozta. 

* Studentek kongresszusa Álmesodeban. Az 
evangeliom alapján álló német studentek évről-évre kon-
gresszust tartanak. Ilyen kongresszust tartottak ez évben 
Álmesodeban, Kassell mellett, melyen a keresztyénség főbb 
igazságairól értekeztek, nagy missziói ünnepélyt tartottak 
szabad ég alatt s fogadást tettek, hogy keresztyén hitöket 
keresztyénhez illő élettel bizonyítják meg. A budapesti 
ref. ifjúsági egyesület, melynek szintén több studens-tagja 
van, latin nyelven táviratilag üdvözölte a kongresszust. 

* Belga állapotok. Szegény belgák! mind jobban 
elmerülnek két rettenetes szélsőségben. Az iskolaügyi tör-
vényjavaslat, melyet az ultramontán kormánypárt keresz-
ütl akar erőszakolni, arra kényszerítette a liberálisokat, 
hogy az egészen vallástalan és istentelen socialistákkal 
rendezzenek egy nagy tüntetést. Az elkeseredés űzte őket 
ennyire, látva, hogy a vallásosság a pápa csalhatatlansá-
gával, coelibatussal, miseáldozattal karöltve jelenik meg. 
Persze nem is igaz keresztyén vallásosság az, vigyázzunk, 
hogy mi is a belgák sorsára ne jussunk. Ápoljuk az evan-
geliomot, az isteni Krisztus tiszta és szent evangeliomát 
s pedig nemcsak szóval, hanem cselekedetekkel is, egész 
életünkkel. Akkor hiába csábítják népünket az istentelenek 
és Krisztustagadók a szabadság nevében és hiába csábít-
ják a pápista képtelenségek a vallásosság nevében; népünk 
mind a két szélsőséget elkerüli majd szerencsésen. 

* Hittérítők üldözése Chinában. A politikai lapok 
távirataiból értesült már a magyar olvasó közönség is, 
hogy Chinában Stewart hittérítő, neje, gyermekei s még 
néhány keresztyén, a vad pogányság dühének áldozata 
lett. Érdekes, szomorúan érdekes azonban tudni, hogy a 
gyilkosok vegetáriánus buddhisták voltak, a kiknek vallása 
szerint állatot még védelem szempontjából sem szabad 
ölni s a kiknek csudás szeretetéről, mely még a keresztyén 
szeretetet is felülmúlja, mert még az állatokra is kiterjed, 
könyveket olvasó, de a pogányságot valójában nem ismerő 
tudósok nagyon sokat áradoztak. íme. a lények általános 
szeretetét valló buddhisták nekiestek a Krisztus híveinek 
s legyilkolták őket. A magában véve szomorú esemény 
különben alkalmat ad két fontos tanulság kivonására. 
Egyik az, hogy minden európai hitetlenség dacára is a 
megfeszített és feltámadott Krisztus evangelioma terjed a 
pogányok közt is s ma is vannak, a kik az isteni Meg-
váltóért pénzt, fáradságot, sőt életet is áldoznak. Másik az, 
hogy a külmissziónak rendkívül nagy haszna van vala-
mely nép egyházi életének szempontjából. Nem lehet 
pénzzel mérni azt az érdeklődést, a mit a hittérítő-vér-
tanúk halála Angliában keltett. Nemcsak az egyházi, de a 
politikai lapok is telve vannak a vértanúk halálának le-
írásával. A fájdalom a szivekben új áldozatkészséget terem 
s még a hitetlenek is kénytelenek beismerni, hogy a 
mögött a parancs mögött: Menjetek el széles é világra, 
nagyobb hatalom áll, mint a hogy azt ők gondolják. Egv 
oly népnek, mely külmissziót nem folytat, összes prédiká-
torai minden ékesszólásukkal sem képesek úgy a hívek 
elé rajzolni a Megváltó csudás dolgait, mint mikor egy-
egy hittérítő tesz bizonyságot arról, hogy a Megváltó él 
s apostolaival az Isten országa terjesztésének munkáját 
ma is folytatja. Jó volna mindezt nekünk is megszív-
lelnünk. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyzett ev. ref. főgim-
názium igazgató tanácsa az ó-classica phüologia rendes 
tanszékére pályázatot hirdet. 

Csak ev. ref. hitvallásúak pályázhatnak. Mindaddig 
míg az országos tanári nyugdíj életbe nem lép, a kineve-
zett a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és 
gyámintézetnek köteles tagja lesz. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben a megválasztott mint helyettes tanár nyer 
alkalmazást, helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése: 1200, azaz egyezerkétszáz 
forint, 200, azaz kétszáz forint lakpénz, az egyházi pénz-
tárból előleges havi részletekben és négy ízben 50—50 frt 
ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése: 800, azaz nyolcszáz forint, 
szintén előleges havi részletekben kiszolgáltatva. 

Pályázók folyamodványaikat folyó évi augusztus hó 
25-ig alulírott elnökségnél nyújtsák be. 

E folyamodványukban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésök. eddigi 
netaláni alkalmazásuk okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett tanár egy évi sikeres működés után 
állandósíttatik, hivatalát f. évi szeptember hó 1-ső napján 
tartozik elfoglalni. Szükség esetén köteles más rokon tan-
tárgyakat is túlterheltségének kikerülésével előadni. 

Kelt, Kisújszálláson, az ev. ref. főgimnázium igazgató 
tanácsának 1895. aug. 7-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, ig. t anács -e lnök . 

P á l y á z a t . 
A karcagi ev. ref. gimnáziumnál a Vl-ik osztály 

megnyitása alkalmából egy tanári állásra pályázat hir-
dettetik. 

E tanszékkel a latin és görög nyelv tanítása van 
összekötve. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. Heti óraszám 20—22. 

Ha okleveles tanár választatik, ez idő szerint 1000 
forint törzsfizetést és 200 frt lakáspénzt kap, a helyettes 
tanár javadalmazása 800 frt. A fizetést az egyház pénz-
tára évnegyedenként előre eszközli. 

A megválasztott okleveles tanár egy évi sikeres 
működés után véglegesíttetvén, kötelezett tagja a tiszántúli 
evang. ref. illetőleg az országos tanári nyugdíjintézetnek, 
melybe a fentartó testület belépett. 

A helyettes tanárként alkalmazott oklevele megszer-
zése után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

Az állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanulmá-

nyaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó okmá-
nyaik kíséretében folyó évi augusztus 27-ig alulírotthoz 
küldjék be. 

Karcag, 1895. aug. 17-én. 

A gimn. igazg. tanács elnöke. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTKN. 
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Egyes szám. ára SO Jer. 

Q u i d n u n e ? 
Meglehetős zavar és bizonytalanság köze-

pette vár juk október elsejét, a polgári házasság 
és az állami anyakönyvek életbeléptetését . 

Egyik nap múlik a másik után, gyorsan, 
fel tartózhatat lanul , s a lelkészi ka r nincs abban 
a helyzetben, hogy a beállandó ú j viszonyok 
között teljes határozot tsággal ós egyöntetűséggel 
j á rhasson el. 

A re formátus konvent f. évi ápril hóban 
tar tot t ülésén (lásd a jegyzőkönyv 35. számát) 
egyfelől elrendelte, hogy »az anyakönyveket az 
egyházak (!) ép oly hűséggel és pontossággal, 
mint eddig, ezután is megszakítás nélkül folytas-
sák a; másfelől pedig egy 10 tagú bizottságot 
küldött ki oly célból, hogy »a jövőre nézve egy 
tájékoztatót készítsenek a lelkészek számára ós 
azt a legközelebbi konvent elé terjeszszék«. 

A konvent nagyérdemű tagjai, e határozat 
hozatalakor bizonyára még távolról sem gondol-
ták, hogy az egyházpolitikai törvények még a 
konventnek október közepétől november 19-ig 
terminál t ú jabb összeillése előtt életbe lesznek 
léptetve; mer t ha e r re gondoltak volna, bizonyára 
másképen intézkednek. 

Alig jelentek meg azonban az egyházi lapok-
nak a konvent szóban forgó határozatá t közlő 
tudósításai , mindinkább valószínűbbé, majd egye-
nesen bizonyossá lett, hogy az ú j törvények októ-
ber elsejével életbe lépnek; ennélfogva mindenki 
látta, hogy a papság tá jékozta tása végett más 
módon és sokkal elébb kell intézkedni, mint azt 
az áprilisi konvent e lhatározta . 

Tudtommal legelőször én adtam e nézetnek 
hangot az egyházi sajtó terén, midőn már f. évi 
ápril hó 27-én a »Debreceni Pro tes táns Lap« 
17-ik számának élén »Uj idők küszöbén « című 
cikkemben a következőket í r tam: 

»Azonban a határ időt , melyre a munkála t 
végleges létrejötte várható, t. i. az őszi rend-

kívüli konvent idejét meglehetősen későinek tartom 
arra nézve, hogy idejében megkaphassuk a teljesen 
határozott és kimerítő utasításokat. Sokkal jobb lenne 
szerintem, ha a kiküldött bizottság a maga mun-
kálatát már f. évi augusztus hó közepére elkészí-
tené s mint ideiglenesen ugyan, de általánosan kőte-
lező szabályzatot azonnal közrebocsátaná, mivel a 
fenforgó kérdésekben nemcsak a dolog termé-
szete, de Egyházi Törvényeink 86. §-ának 1. d), 
/), g) és 2. d) pontjai szerint is végérvényesen csakis 
a zsinati törvényhozás intézkedhetik«. 

Ezeket í r tam — ismétlem — még ápril 
27-én. Egyetlen visszhang jöt t felszólalásomra, 
ugyancsak a »Debr. Prot . Lapcc 20. számában, 
hol egy »Vaskalap« alá bujt kollega kategorice 
kimondá, hogy »az ú j törvények ez évben nem 
lesznek életbelóptetve és hogy a papoknak — 
már akár városiak, akár falusiak — nincs szük-
ségük a felsőbb hatóság utas í tásai ra . . . . majd 
ád az élet utasí tás t«. 

Azt hiszem, ezzel a visszhanggal nem szük-
ség tovább foglalkozni. 

Tör tént azonban, hogy a Baldácsy-alapitvány 
bizottságának folyó évi jún ius 5-én tar tot t ülése 
után mind sűrűbben felmerült a hír úgy a poli-
tikai, mint az egyházi lapokban, hogy a protestáns 
püspökök Miskolcon egybe fognak gyűlni a vég-
ből, hogy közös megál lapodás után idejében meg-
szerkeszszék és kiadják a lelkészkedő papság 
részére szóló utasí tásokat . 

Mentől inkább közeledett a »prot. püspöki 
értekezletet kitűzött ha tárnapja , augusz tus hato-
dika: annál inkább kerget ték egymást különösen 
a politikai lapok hasábjain az ellentétesnél ellen-
té tesebb és vadabbnál vadabb közlemények az 
értekezlet célja, jelentősége, jogosul tsága és tör-
vényessége felől; sőt augusztus hetedikén talán 
egy ugyanazon lapban olvastuk azt is, hogy meg-
tar ta to t t az ér tekezlet ; azt is, hogy nem tar ta-
tott meg. 

E különös jelenségek jó részét a napisajtó 



kapkodásának számlájára lehet felróni; de be kell 
val lanunk azt is, hogy ez az értekezlet a leg-
jobbat akar ta , ele nem egészen jól volt meg-
csinálva. 

A. rendkívüli körülmények rendkívüli intéz-
kedéseket követelnek. Hogy a püspöki kar, figye-
lembe véve az urgens necessitast, idejében egyön-
tetű utasításokról akart gondoskodni a lelkészek 
részére, nem hogy kifogásolandó, de teljes elis-
merés re és há lá ra méltó szándék; melyért ha 
valaki még törvénytelenséggel is vádolja s fe-
gyelmi vizsgálattal fenyegeti é rdemes püspökein-
ket — mint például a »Hazánk« f. évi 214-dik 
számának »Protes tánsa« — legfeljebb egy szánó 
mosolyt érdemel. 

Tévedés volt azonban — szerintem — az, 
hogy a megtar tandó protes táns püspöki tanács-
kozásba az uni tár iusok különben igen tisztelt 
püspöke is bevonatot t ; az értekezletről szóló 
tudósí tásokban a prot. püspökök között az ő 
neve is ott szerepelt ; mely körülmény sokak 
szemében olyan látszatot adott a dolognak, mintha 
egy erősen vitatott s legközelebb is óriási viharokat 
keltett sokoldalú és elvi fontosságú kérdésben a pro-
tes táns püspöki kar a maga nagy tekintélyét, 
minden szükség nélkül, a mér leg egyik serpenyő-
jébe akar t a volna vetni. 

Az uni tá r ius püspök ú r tapinta ta azonban 
ezúttal is elejét vette, a dolog vége felé, a na-
gyobb bajnak. Nem jelent meg a miskolci ér te-
kezleten, s bár a »Sárospataki Lapok« 32-dik 
számának tudósítása szerint, a többi e lmaradt 
prot. püspökön kívül az uni tár ius püspök ú r 
is »levélben fejezte ki a vele már előbb nyom-
ta tásban közölt munkála thoz való hozzájárulását«: 
ez a munkála t mindazáltal mint »a magyarhoni 
ágost. hitv. evang. és ev. ref. egyház püspökeinek 
javaslata« lett kibocsátva, Elégtétellel jegyezzük ezt 
fel a múltra és tanuságul a jövőre nézve! 

A miskolci értekezlet, mint mindenki tudja, 
nem egészen a konventi végzésnek megfelelőleg 
alakult meg. A kiküldött nem-püspök tagok közül 
csak Mitrovics Gyula vett ott részt ; a többiek: 
Ivarap Ferenc, Darányi Ignác, Bar tha Lajos és 
Szabó János e lmaradtak. Miért tör tónt ez, nem 
tudom és nem keresem; azt azonban, hogy a 
két tes tvéregyház vezérférfiai (már t. i. a kik 
Miskolcon egybegyűltek) e tá rgyban együtt tanács-
koztak s közös megál lapodásra ju to t tak: szeren-
csés gondolatnak, üdvös és ezután is követendő 
el járásnak tar tom. Ennyit az értekezlet előzmé-
nyeiről ós összealkotásáról . 

Tekintve már a munkálatot , mely ez érte-
kezletből Mitrovics Gyula előadása ós jegyző-
sége mellett Kun Bertalan püspök ú r aláírásával 
bocsáttatott ki, legelőször legyen szabad meg-

mondanom, milyen utasí tás t vár tam én a mi 
felsőbb hatóságainktól? Teljesen világos, határo-
zott és kimerí tő utas í tás t ; olyat, a milyet a »Ma-
gyar Állama szerint a róm. kath. papok fognak 
kapni : »A lelkészkedő papság a legkisebb rész-
letekig te r jedő egyöntetű utas í tásokkal fog ellát-
tatni, melyek oly világosan szólnak, hogy ha az 
utolsó órában ada tnának is nyilvánosságra, azon-
nal teljes világot hoznának«. 

A mi »Utasításunk« vagy »Javaslatunk« 
— nem tudom, melyiknek nevezzem a kettő 
közül — bocsánat, nem ilyen. Ne essék senki-
nek se zokon, ha kimondom. 

Tudom én nagyon jól, hogy mi a különbség 
egy róm. kath. plébános és egy prot. lelkész 
működési köre, szabadsága, feladata és felsőbb 
hatóságához (mondjuk: püspökéhez) való viszo-
nya között; de e lényeges különbségek ösmere te 
és méltánylása mellett is azt mondom, hogy én 
a magunk számára is olyan utasí tást óhajtot tam, 
mely, ha nem is »a legkisebb részletekben®, de 
legalább a fő és lényeges dolgokban kimerítő, hatá-
rozott és teljes világosságot nyújtó legyen. 

A mi »Javaslat« cím alatt kiadott »Utasí-
tásunkban« találok olyat, a mi szerintem nem 
tartozik oda szükségképen; viszont nem találok 
olyanokat, a mik szerintem odatar toznának. 

E nagy gonddal és körül tekintéssel készült 
munkála t első része, az a lkotmányos úton hozott 
törvények iránti őszinte ós köteles tisztelet hang-
súlyozása után egy nagyszabású és magasan járó 
belmissziói programmot ad, mely ékes szavakban 
állítja a lelkészek elé az ú j időkkel beálló új 
kötelességeket. 

E »tájékoztató gondolatok® azonban szerin-
tem tovább mennek, mint ezúttal kívánatos és 
szükséges lett volna; úgy hogy midőn például 
a népiskolai vallásoktatást a lelkészek kötelességeül 
nyilvánítják, vagy midőn a családkönyvek megkez-
dését s pontos vezetését a lelkészeknek már most 
»különösen is kötelességükké teszik«: méltán ki-
hívják a jogosult ellenvéleményt, sőt ellenmon-
dást. E két pontot jelenleg nem tárgyalom bő-
vebben, de különösen felhívom rájok lelkésztár-
saim figyelmét. 

A második rész a »figyelembe veendő uta-
sításokat® adja elő. Feltételezem, hogy e sorok 
olvasásakor már minden lelkósztársam ösmeri 
ez Utasí tásokat , azért csak röviden teszek azok 
egyes pont ja i ra megjegyzéseket. 

I. Az esketésre nézve óhaj tot tam volna, ha 
— mint az utólagos h i rde tésre — az esetre is 
formulát ád az Utasítás, midőn egy olyan pár 
kéri házasságára áldásunkat , kik közül az egyik 
nem keresztyén, s nem bízza ezt a rendkívül 
fontos és lényeges dolgot »a papi bölcseség be-



lá tasara «. Továbbá nem értem, miért ne fogad-
hatnék mi el szeptember hóban feltétlenül a 
templomi házassági hirdetéseket , ha az illető felek 
így kívánják; hiszen az idevonatkozó igazságügy-
miniszter i rendelet 60. §-ának második bekez-
dése nyilván ezt mondja : »IIa a felek igazolják, 
hogy a kihi rdetés 1895. október 1-ső napja előtt 
a korábbi jogszabályoknak megfelelőleg megtörtént, 
a kihirdetés utolsó napjától számított egy év 
eltelte előtt újabb kikirdetés nem szükséges.« 

II. A gyermekek vallását illetőleg, azon nem 
gyakori, de mégis előfordulható esetre, midőn a 
pro tes táns fél mindkét nemű gyermekei t a másik 
fél val lásának engedi át s mégis a prot . pap 
által, vagy ez által is k ívánnák maguka t meg-
áldatni: részemről nyíltan k imondanám, hogy az 
egyházi összeadás, illetőleg megáldás ily esetben 
egyenesen megtagadandó. 

III. Az egyházi anyakönyvek szept. hó 30-án 
tör ténendő lezárására, mint egyházi és állami 
szempontból egyaránt igen fontos jogi tényre, 
határozott formula megállapí tását óhaj tot tam volna, 
még pedig azon hozzáadással, hogy október 1-tól 
minden anyakönyvben új lapon elölről (az 1-en) 
kell kezdeni úgy a lap-, mint a folyószámozást. 

IV. V. A születési és halotti (vagyis ezentúl : 
keresztelósi ós temetési) anyakönyvekre vonat-
kozólag azt kell megjegyeznem, hogy a halva-
szülöttek és szülés közben meghaltak egyházi anya-
könyvezését (IV. 19. §.) feleslegesnek, sőt lehe-
tet lennek tartom, a mennyiben az ily esetek 
kötelező egyházi bejelentése okt. 1-vel megszűnik; 
de következet lennek is találom ezek anyaköny-
vezésének el rendelését ; hiszen úgy a halvaszü-
löttek, mint a szülés közben meghal tak szer tar tás 
nélkül temet te t tek el eddig is; már pedig az 
egyházi szer tar tás nélkül el temetet t egyének, az 
Utasítások szerint is (V. 22. §.) nem a temetési 
anyakönyvbe, hanem a Családkönyvbe jegyzen-
dők fel. 

Végül kerestem, de a legnagyobb sajnála-
tomra nem talál tam az Utas í tásokban azt a hir-
detési formulát, melylyel a hazai pro tes táns pap-
ság, minden prot. templomban egybehangzólag, 
szeptember hó két vagy három utolsó vasár-
napján, a délelőtti isteni tisztelet végeztével, a 
híveket a szószékből az életbelépő három törvény 
jelentőségéről, főbb pontjairól, az új helyzet által 
követelt teendőiről és saját egyházunk s val lásunk 
iránti kötelességeiről alaposan felvilágosítaná. 

Igen szép dolog az a protes táns szabadság; 
felséges dolog a homilóta, l i turgus és lelkipásztor 
önállósága és öntevékenysége; de mindezek nem 
lennének szerintem legkevésbbé is megsértve, 
hanem igenis sok baj e lmaradna s nagyon sok 
üdvös következmény létesülne, ha ez a feltétle-

nül szükséges ós életbevágóan fontos templomi 
hi rdetés nálunk protestánsoknál , ha lehet orszá-
gosan, és ha ez már az idő rövidsége miatt nem 
lehet, legalább kerületenként egyöntetüleg, bölcs körül-
tekintéssel egybeállított tartalommal és megfelelő 
alakban történnék meg. 

Különben is, ha szükséges volt a házassá-
gok utólagos templomi h i rde tésére az Utasítások-
ban formulát adni, nem sokkal inkább szüksé-
ges-e ugyanezt 1. a keresztyén ós nem keresztyén 
házasságok megáldására, 2. az anyakönyvek le-
zárására , 3. az új törvényeket bejelentő s azokat 
híveink előtt egyházi szempontból is ösmerte tő 
templomi hirdetésre , mint sokkal fontosabb dol-
gokra megadni . 

Szivemből óhaj tom és bizalommal remélem, 
hogy a most kiadott »tájókoztató Utasí tások 
intézkedéseit is ott, a hol azok a gyakorlat i 
a lkalmazásban egy vagy más tekintetben már 
most is h iányosaknak mutatkoznak«, felsőbb 
egyházi hatóságaink, illetve püspökeink bölcse-
sége a kellő időre pótolni fogja. 

Kassa, 1895. augusztus 21. 
Révész Kálmán. 

A szegényebb özvegyekről. 
Ismétlem, nem általában a szegény özvegyek-

ről, hanem különösen a »szegényebb özvegyekről a. 
akarok szólani. Azokról, a kiket az egyetemes 
gyámintézetről készített első javaslat valamely 
alsóbb kategór iába akar t helyezni s a kiknek 
aztán a második javaslat igazságot szolgáltatott. 
Csakhogy a javaslat még mindig csak javaslat 
s nem lehet egész biztosan tudni, hogy az 
egyházmegyéken és kerüle teken nem emelked-
nek-e hangok a szegényebb özvegyek egyenjogú-
sítása ellen. Mert emberi te rmésze tünk gyarló-
ságaihoz tartozik az az ellenszenv, melyet hatá-
rozott intézkedések ellen érzünk, kivált ha azok 
úgy tűnnek fel, mint valamely megoldhatat lan 
gordiusi csomó kettévágása, egyoldalú szempont-
ból. Meglehet azért, hogy a mint az első javaslat 
igazságtalannak, erőszakosnak tetszett sokaknak, 
úgy most az előbbinek egyenes ellentétén talál-
nak sokan hiányt s most meg — más szempont-
ból — ez tűnik fel helytelennek. 

Véleményünk szerint azonban a második 
javaslat igazságos és kívánatos lenne, hogy az 
egyházmegyék és kerüle tek egyhangú pártolásá-
val kerül jön a konvent elé. 

Okaink e tekinte tben számosak, világosak 
ós minden jogos ellenvetést kizárnak. Meggyőző-
désünk szerint minden érvelést, melylyel az első 
javaslatot valaha támogat ták vagy a mit mellette 
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még az emberi ész kitalálhat, megcáfolható; más-
felől a második javaslat mellett sok súlyos okot 
lehet felhozni. Vegyük sorra ezeket, hogy az igaz-
ság kifejtése az ingadozókat a helyes útra segítse 
s azokat, a kik eddig is az özvegyek egyenjogú-
sítása mellett voltak, szilárdítsa. 

Azoknak, a kik az özvegyek egyenjogúsítá-
sát ellenzik, főórvót így fejezhetjük ki. A gyám-
intézet : pénzintézet, ha humanitár ius céljai 
vannak is s épen azért annak megalkotásánál 
pénzügyi szempontokat s nem a keresztyén szere-
tet törvényeit kell döntőknek tekintenünk. Es 
csakugyan a javaslat, már t. i. a második, helyes 
javaslat pártolói is csak úgy félénken mernek 
arról szólani, hogy bizony a keresztyén szeretet 
törvényeit is érvényesíteni kell. Rendesen úgy 
szokták kérni, mint valami alamizsnát, a keresz-
tyén szeretet ez érvényesítését. Mi tehát egész 
határozottsággal kifejezésre hozzuk, hogy a krisz-
tusi szeretet törvényeit az ev. ref. egyház jogo-
san nem mellőzheti akármilyen intézmény meg-
alkotásánál sem. Elég baj, hogy kétfelé választjuk 
azt, a mi tulajclonkópen összetartozik. Elég baj, 
hogy míg az evangeliomi világnózletet megtart juk 
elméletben, mert dacára egyes tagjai hitetlen-
ségének, az ev. ref. egyház ezt a régi és mégis 
örökké új és hatalmas világnózletet elméletileg 
nem dobta el, addig a gyakorlati intézmények 
megalkotásánál tanakodunk, hogy az evangeliom 
elveit ugyan kötelességünk-e szem előtt t a r tan i? 
Mindaddig, míg az evangelikus református egy-
ház magát a Krisztus egyházának, bár gyarló-
ságai és hiányai miatt tökéletlen egyházának, 
tartja, mindaddig, míg a maga egyetemében azok-
nak a céloknak megvalósítását tart ja főfeladatá-
nak, a melyeket a Krisztus kitűzött: mindaddig 
iskolák, gyámintózetek vagy bármely intézetek 
megalkotásánál egyenes kötelessége törvényhozó 
ós végrehajtó testületeknek a Krisztus evange-
lioma törvényei szerint járni el. Es e törvények 
közt a legfenségesebbek egyike -a szegények fel-
segítéséről, a szűkölködők gyámolításáról szól. Az 
evangeliom híveinek, tehát az egyháznak is, 
melyet alkotnak, nemcsak jó tetszésüktől függő 
vagy szokás és divat által diktált, hanem a lét-
alapjukat képező evangeliomból folyó kötelessé-
gük kipótolni azokat a hiányokat, a melyek miatt 
a társadalom egyes tagjai szenvednek és kese-
regnek. 

Szép beszédek ezek, de hát a rideg számok 
mást beszélnek — azt mondják sokan. Hát kérem, 
ón úgy veszem észre, hogy a magyar ref. egy-
ház tagjai gyakran nem bölcseségből rejtőznek 
a rideg számok mögé, hanem erólytelenségből. 
Az a bajunk, hogy megelégszünk egyházmegyei 
s kerületi gondnokaink szép, fényes beszédeivel, 

pedig jobb volna, ha a költségvetés némely igaz-
ságtalanságára hívnánk fel figyelmüket. De a 
református kiváló világiaktól eltekintve, mert 
hiszen azok talán félnek — legalább úgy lát-
szik — lelnek a felekezetiesség vádjától, pedig 
tudhatnák, hogy a magyar ref. egyház elhanya-
golása magyar politikai hiba: én azt hiszem, 
lehetne találni nem ref. képviselőket is, a kik 
rámutatnának arra, hogy míg a ref. egyház még 
200 ezer frtot sem kap évenként (azelőtt még 
nyomorultabb összeg szerepelt a költségvetésben) 
addig teszem az operaház 350 ezer forintot, Oh 
mily szép, mily magasztos! Az operaház, mely-
nek énekesei ínég magyarul is énekelnek helylyel 
közzel, mely ballerinákat képez, kétszer annyit 
kap évenként, mint az egész ref. egyház. Bizo-
nyára az általa végzett kul turmunkát kétszer 
annyira becsülik a hozzáértők. Pedig ez csak 
egy példa s a tanuság belőle az, hogy a számok-
kal is lehet ideális vagyis igazságos szempontból 
foglalkozni. A tanuság belőle továbbá az, hogy 
ha a magyar ref. egyház erélyesebb lenne, hát 
akkor gyámintézete, sőt nyugdíjintézete részére 
is már rég kieszközölhetett volna olyan tekin-
télyes összeget, mely egyenesen lehetetlenné tette 
volna még csak megszületését is annak a javaslat-
nak, melynek egyik fő rendelkezése az volt, hogy 
azok az özvegyek, a kik férjeik életében szűköl-
ködtek, férjeik halála után még inkább szűköl-
ködjenek. 

De azt mondják sokan, hogy mégis csak 
igazságtalanság az új rendelkezés. Igazságtalan-
ság a többet fizető lelkészekkel szemben. Erre 
azt jegyezzük meg, hogy hiszen akárki is cserél-
het kevesebb fizetéssel bíró lelkósztársával s 
akkor aztán a gyámintézetbe ő fizet kevesebbet. 
Természetesen ezt az ajánlatot senki sem fogadja 
el. De akkor aztán ne beszéljünk igazságtalan-
ságról a többet fizető lelkészekkel szemben. 
Tulajdonképen az a helyzetnek nagy igazság-
talansága, hogy még a XIX. század végén is 
vannak Magyarországban ref. lelkészek, a kiknek 
nyomorogniok kell. Utóvégre is 4 0 — 5 0 előnyö-
sebb helyzetű lelkészt kivéve, mindnyájunk álla-
pota voltakép tisztességes szegénység ugyan, de 
mégis nagy különbség van azok között, a kiknek 
e szegénységben ruházat, élelem, könyvek, lapok 
mellett valami a kényelemre és a gyermekek 
tisztességes neveltetésére is jut ós azok között, 
a kik jóformán nyomorogni kénytelenek s anyagi 
gondjaik nem a túlságos jólétből, hanem a túl-
ságos szegénységből erednek. Bizony az ilyenek 
a kevesebbet sokkal nehezebben s nagyobb meg-
erőltetéssel tudják a gyámintézet pénztárába be-
fizetni, mint jobb sorsban élő társaik a többet. 
Még azt is fel szokták említeni, hogy a nagyobb 



f ize tés t n y e r ő le lkész n e j e m á s é l e t m ó d h o z szo-
kott , a n n a k t ehá t , h a ö z v e g y s é g r e ke rü l , t ö b b kell. 
H á t e r r e c sak azt m o n d o m , hogy a t ö b b f izetés-
sel b í ró l e l k é s z n e k t ö b b m ó d j a is v a n a r r ó l 
g o n d o s k o d n i , h o g y ö z v e g y e ne l egyen c s u p á n 
c sak a g y á m i n t é z e t i s e g é l y r e u ta lva . A z u t á n m e g 
fő g y ö n y ö r ű s é g é t a g a z d a g a b b le lkész ne j e is bizo-
n y á r a az I s t en igé jében , az Ú r h á z á n a k l á toga tásá -
b a n s a Megvá l tó s z e r e l m é b e n t a l á l j a ( m e r t h a n e m 
így volna , ezen k e l l e n e segí teni) . Nos, h á t ezek 
az ö r ö k j a v a k özvegy k o r á b a n is r e n d e l k e z é s é r e 
á l l anak . 

M i n d e n t összefogla lva , az t m o n d h a t j u k , hogy 
a szegényebb ö zvegyek ü g y e v o l t a k é p a szegényebb 
l e lké szek ügye , a k i k e t sok egyéb b a j a i k o n k ívü l 
az a r é m l á t o m á s is a k a d á l y o z le lkészi s m o s t 
m á r a bel missz ió á l ta l is r á j o k r ó t t k ö t e l e s s é g e i k 
t e l j e s í t é s ében , hogy özvegye ik ós á r v á i k ko ldus -
b o t r a j u t n a k . N e a lázzuk m e g s ne k e s e r í t s ü k el 
t e h á t é p e m o z g a l m a s i d ő k b e n a s z e g é n y e b b 
l e lkészeke t , n e l e g y ü n k i r á n t u k p é n z ü g y i s zem-
p o n t b ó l s z e r e t e t l e n e k , a m i k o r v a n m ó d a pénz-
ügy i s z e m p o n t é r v é n y e s í t é s é r e is m é g azon k ívü l 
is, a mi t a j a v a s l a t a l a p s z a b á l y a i e d d i g a lka l -
m a z t a k , sőt s z a b a d í t s u k fel ő k e t l e g a l á b b egy 
n a g y t e h e r , egy n a g y gond alól, h o g y a jövő 
év e le jé tő l k e z d v e e l m o n d h a s s á k : b á r m i l y s o k a t 
kell n y o m o r o g n u n k , k ü z k ö d n ü n k , v igasz ta l az a 
t u d a t , h o g y h a az é le t és ha lá l s z a b a d o s h a t a l m ú 
U r a elszólít , ö z v e g y e i n k e t ós á r v á i n k a t az I s t e n -
n e k h í v e i b e n ny i l vánu ló bö lcs ós e r ő s s z e r e t e t e 
fe lkaro l ja . 

Szabó Aladár. 

T Á R C A . 
A protestantismus kulturális jelentő-

ségéről. 
Tudomásunk szerint régebben e kérdéssel Stahl a 

jogtudós és újabban Heimelmann, a theologus foglalkozott 
behatóbban. Mindkettő megegyez abban, hogy a protes-
tantismus »az újabbkor kulturelve«, mely mint ilyen ki-
induló pontja és maradandó alapja a modern eszmevilág 
összes kulturális haladásának és fejlődésének. Nézzük 
közelebbről, mi igaz van abban, hogy a modern eszme-
világ a maga összes attribútumaiban és intézményeiben 
a protestantismus szülötte s éltető elemeit annak sarkalatos 
alapelveiből merítette. 

Mindenekelőtt vizsgáljuk a protestantismus elvét és 
lényegét. A protestantismus elnevezése tudvalevőleg politi-
kai eredetű és elleneinktől való. Protestánsoknak nevezték 
a speieri birodalmi gyűlésen kisebbségben maradt, azon 
evangeliomi fejedelmeket és rendeket, a kik a kath. több-
ségnek a lelkiismeretet sértő vallásügyi határozatai ellen 

protestáltak s így históriai alapon e név csakis az ágostai 
evangelikus keresztyénekre vonatkozik. Protestáltak az 
evangeliomi rendek azért, mivel a kath. többségnek val-
lásügyi határozatai »ellenkeznek az Isten igéjével, a lelki 
üdvösséggel s a jó lelkiismerettel, s arra a formai jog-
alapra helyezkedtek, hogy a hit s a lelkiismeret dolgaiban 
kötelező jellegű többséget el nem ismerhetnek*. 

Ezzel a protestálással államjogi téren egy új elv 
érvényesült. Tudatos elvi szakítást jelent az a középkori 
pápás korszakban uralkodó kánonjog amaz érvényével, 
mely a pápának s az ő egyházának állami téren is, és 
különösen a vallásra vonatkozó dolgokban végleges döntő 
joghatóságot biztosított. Az állam tehát alá volt vetve az 
egyházi, illetve pápai akaratnak s mint »az egyháznak 
karja*, semmi önálló joggal sem bírt, sőt rendőri szolgá-
latokat is teljesített neki az eretnekek üldözésében és 
kiirtásában. Ily módon a legfőbb vallásos-erkölcsi kérdé-
sek, ú. m. a hitnek s a lelkiismeretnek kérdései egysze-
rűen mint hatalmi kérdések tárgyaltattak, nem kis kárára 
a belső szabadságélet veleszületett autonómiájának és köz-
vetlenségének. 

így került a német nemzet szent római birodalma 
is a kánonjog alapján az absolut függés viszonyába a 
római pápával vallásügyi dolgokban. Ezen az alapon tehát 
egészen korrektül járt el a speieri birodalmi gyűlés kath. 
többsége. A vallásügyi dolgok felett is a birodalmi gyűlés 
van hivatva határozni, mely alapon az egyházi és világi 
ügyeknek tiszta és világos elkülönítéséről s a két jog-
körnek elvi megkülönböztetéséről a középkorban szó sem 
lehetett. 

Már Ágoston óta a nyugati keresztyénség az egy-
házban látta a legfőbb tekintélyt, mely vallásügyi dolgok-
ban feltétlenül ítél az egyesnek akarata felett. Az egyházat 
az egyetemes zsinatokon a püspökök egyeteme képviselte, 
s a többség határozatai döntöttek a kultusz, a tan, a szer-
vezet s az erkölcs kérdéseiben egyaránt. A mint azonban 
a középkor további folyamán a pápaság absolut egyed-
uralomra jutott, hova-tovább az egyházban is magához 
ragadta a legfőbb hatalmat. Kizárólagos jogának tekinté 
a zsinatok összehívását, azok pápás irányú vezetését s a 
püspökök feletti uralmát, tehát a »plena potestast« az egy-
házi élet összes ágaiban, a mihez aztán az ellentétes 
hetorodox nézetek elhallgattatása céljából a szentírás 
magyarázatának kizárólagos joga is járult. A pápa végül 
mint Istennek helyettese a földön az állami élet körére 
is kiterjedő összes jogok és hatalmak összfogalmának tar-
totta magát, hivatkozva arra, hogy az egyházi hatalom 
felette áll a világinak s így a pápák a fejedelmeknek, kirá-
lyoknak és császároknak. 

Ezt a jogi felfogást Lutherrel szemben már Alexander, 
a pápának az a mozgékony satellese is képviselte a 
wormsi birodalmi gyűlésen 1521-ben. Luther ugyanis már 
az Eckkel folytatott lipcsei szóvitán védelmébe vette a 
konstánci zsinat által elégetett Huszt, s vallásügyi dolgok-
ban az egyetemes zsinat tekintélyével szemben Krisztusra 
s az ő igéjének legfőbb tekintélyére appellált. így hat 



Alexander középkori pápás kánonikus álláspontján röviden 
vélt végezhetni Lutherrel, mint nyilvánvaló eretnekkel. 
Luther azonban császár és birodalom előtt nyiltan protes-
tált a pápa és a zsinatok döntő tekintélye ellen, s azzal 
szemben saját lelkiismeretére, mint olyan normára hivat-
kozott, a mely csakis a szentírásban foglalt isteni ige 
tekintélyének van alávetve. Ezzel tehát tiltakozott a maga 
lelkiismeretének a hit dolgaiban emberi tekintélyek, pápa 
vagy egyetemes zsinat által való erőszakos megkötése ellen. 

Hasonlóan járt el az evangeliomi rendek és fejedel-
mek kisebbsége is Speierben. írott jogra nem hivatkoz-
hatott. mert hiszen a történetileg hagyományozott kánonjog 
ellene szólott. De igenis hivatkozott az emberi kebelben 
lakozó Íratlan jogra, s mint politikai testület semmisnek 
jelentette ki a birodalmi többségnek s általában minden 
világi testületnek vallási dolgokban hozott határozatát, azaz 
határozatát oly dolgokban, a melyek Isten igéjét s a lélek 
üdvösségét érintik. 

S ezzel két igen fontos dolog lett kimondva a speieri 
birodalmi gyűlésen. Először is a vallásos és politikai 
elemnek hamis középkori összezavarása elleni protestálás 
s aztán, hogy a suum cuique alapján mindkét jogkör 
tisztán és békésen kiegyenlíttessék, s másodszor kimon-
datott a személyes meggyőződésnek sérthetetlen szentsége 
a többség részéről jövő bármely megkötöttséggel szemben. 
Bármilyen radikálisnak vagy forradalminak tűnjék is föl 
a dolog a kánonjog szempontjából, ép annyira természetes 
az ma reánk protestánsokra nézve. Abban a világtörté-
netileg nevezetes két tényben, ú. m. Luther wormsi és 
az evangeliomi rendek speieri protestátiójában először lép 
föl a protestantismus elve a maga határozottságában és 
tisztaságában, s nem más az, mint a szabad személyiség 
jogelve a hitet s a lelkiismeretet illető legfőbb személyes 
ügyekben, s a szabad vizsgálódás joga a lélek üdvössé-
get érintő bármely emberi tekintélylyel szemben. S ez a jog 
a magasabb emberi természetnekelidegeníthetlen joga illetve 
az Isten képére teremtett s észszel és szabad akarattal 
fölruházott személyes lénynek alapjoga Mert, a mint azt 
Luther egyik erőteljes reformátori röpiratában bővebben 
is kifejtette, itt a ker. ember legfőbb javáról, üdvéről vagy 
kárhozatáról, tehát a legmélyebb értelemben vett létkér-
déséről van szó, a mely kérdés felett a döntés kizárólag 
magának az embernek kezébe van letéve. Itt, mondja 
Luther, nem segíthet rajtad sem a pápa, sem a szentek 
serege. E téren magadnak kell választanod, magadnak kell 
döntened, a lélek üdvössége vagy kárhozatáért. a felelős-
séget kinek-kinek saját magának kell elviselnie. Pápás hit-
kényszerről vagy bíróságról szó sem lehet! 

Az egyes személyiség szabad elhatározásának ez 
alapelve magában foglalja a szellemi élet terén a szabad 
vizsgálódás elvét s bármely tekintély vagy hagyomány 
szabad megbirálásának jogát és pedig közelebbről oly 
ügyekben, a melyek a lelki üdvösséget érintik, s aztán 
magában foglalja a lelkiismeret önfelelősségének elvét 
egyelőre megint csak oly dolgokban, a melyek a vallásos 
élet terére vonatkoznak. Azonban a vallásos térről átvihető 

ez alapelv a tudományos kutatás terére általában, s így 
átvezet a tudományos történeti és philosophiai kritikára 
s az erkölcsi élet egész körére. 

De ezekkel a tisztán formai meghatározásokkal még 
nem merítettük ki a protestantismus elvének lényegét a 
maga egész teljességében. Gyakran vádoltak bennünket 
ellenségeink az innenső és túlsó oldalról egyaránt azzal, 
hogy mi a felszínen maradunk s az egyesnek akaratát 
az összesség fölé helyezzük. Nem vezet-e az subjectivis-
musra, forradalmi nézetekre, sőt a politikai és sociális 
téren a tényleg fennálló rend felforgatására? Korántsem. 
Ne zavarjuk össze az egyéni személyes szabadságot sem 
az ultramontánok hamis tekintélye, sem pedig a radikálisok 
hamis szabadsága elvével. Nem azokkal a túlzásokkal van 
itt dolgunk, a melyek a szabadság elvének ferde felfogásá-
ból az őskeresztyén korinthusi állapotok módjára a pro-
testantismus életfáján is kihajtottak, sőt inkább magát az 
elvet kell itt vennünk a maga egész teljességében és tisz-
taságában. Hiszen az emberi bűnösség s különösen az 
akaratélet ferdesége következtében minden a világon visz-
szaélésnek van kitéve, mely azonban korántsem bizonyít 
magának az elvnek érvénye és tisztasága ellen. A pro-
testantismus a maga eredeti alakjában a história tanulsága 
szerint tisztán tartotta magát a vallásos és erkölcsi hatal-
masságoktól elszakadt szabadságnak kinövéseitől és vissza-
éléseitől, mivel a szabad személyiség Önálló ítélete a 
Luthertől eredő igaz protestantismus módjára teljesen a 
legkomolyabb s legmélyebb vallásos erkölcsi alapokon 
nyugszik. Itt tehát nem arról van szó, mint azt a mult 
század vallási fölvilágosodása alapján a radikalismus máig 
is hirdeti, mintha Luther a pápa és a zsinatok legfőbb 
középkori egyházi tekintélyei helyére önmagát, saját értel-
mét és lelkiismeretét, vagy talán privát vallásos meggyőző-
dését állította volna csalhatatlan tekintélyként, sőt inkább 
nagyon is távol állott az embert istenítő olasz humanis-
mus és renaissance elvilágiasodásától ép úgy, mint Faust-
nak. a vallásos erkölcsileg közönyös skeptikusnak képzelt 
egyéni erejével mindent felforgató kételyeitől. Luther tel-
jesen át volt hatva a históriai multak emlékei iránti őszinte 
kegyelettől és hűségtől, épen nem szakított a történelemmel, 
sem egyházi fejlődés kontinuitásával, sőt inkább konser-
vativ természet volt a szónak legnemesebb értelmében 
véve. Épen nem volt »Freigeist« a rationalismus íze szerint 
s még Wormsban sem dobta el magától oly könnyedén a 
pápa és a zsinatok tekintélyét. Nem azt mondotta: nem 
hiszek sem a pápában, sem a zsinatokban, hanem nem 
hiszek a pápának és a zsinatoknak egyedül, miután nyil-
vánvaló, hogy többször tévedtek s egymásnak ellentmon-
dottak. Tehát nem a tekintélyek ellen, mint olyanok ellen, 
hanem azok hamis érvénye és használata ellen protestált 
a reformáció művében. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás, 



B E L M I S S Z I Ó . 

Szerény hangok a lelkipásztori 
látogatásokról. 

Mindig növekedő örömmel tapasztalom, hogy kedves 
lapunk megértve az idők jeleit, igazi apostoli buzgalommal 
fáradozik — a maga eszméitető, serkentő, irányító dol-
gozataival — hazai belmissziónk eddigelé elhanyagolt tala-
jának megtermékenyítésén. Mindig lelki örömmel olvasom 
Csiky Lajos és Szabó Aladár tanár urak és mások e 
nembeli magvas fejtegetéseit — ép úgy, mint a legszűkebb 
szavú értesítést, a mely valami áldásos belmissziói munká-
ról ad hírt; sőt az eszmék tisztázása érdekében köszöne-
temet fejezem ki Nagy Sándor ágyai lelkész úrnak is 
idevágó »Észrevételei*-ért, — habár azokkal rokonszen-
vezni épen nem tudok. Egyénileg épen ő neki kell első 
sorban köszönettel adóznom — azért, mert nekem, »az 
elméletek cathedrájától* nagyon is távol álló kezdő ember-
nek, szegény falusi káplánnak, ki a tollforgatás művészeté-
ben is homo novus vagyok, cikkeivel indító okot szolgál-
tatott arra, hogy az eszmék harcában a közemberek sorai 
közt helyet kérjek, még pedig a cikkíró úrral ellentétes 
harcvonalban. 

Körülményeim — fájdalom — nem engedték, hogy 
a belmissziói munkásság áldásthozó hatását saját anya-
földjében, a külföldi prot. országokban tanulmányozhattam 
volna; még azon szerencsés helyzetbe se juthattam, hogy 
Oberlin, Fliedner vagy Baxter Richárd könyvét vagy élet-
rajzát kezembe vehettem volna. A mi az én érdeklődésemet 
a belmissziói munkásság iránt felkölté, az — szeretett 
tanáraim elméleti tanácsainak megszívlelésén kívül — 
magyar népünk és vallásunk igaz szeretete s ennek folyo-
mányakép a fővárosunk kültelki lakói lelki-testi nyomorá-
nak látásából fakadó részvét volt. 

Zsenge lelkipásztori működésem szinteréül a Gond-
viselés a Dunántúlnak — a kálvinistaságra nézve sokak 
szemében veszni indult vidékén — egy eléggé népes, de 
fájdalom, saját hitsorsosaink számát tekintve csak 4')0 
lélek népességű újdonsült faluját jelölte ki, melynek béresek 
és zsellérekből összeverődött gyülevész népe közt a leg-
nagyobb fokú anyagi és szellemi szegénység, romlott erköl-
csiség, hitfeleink között pedig a másutt oly jellegzetes 
kálvinista öntudat és büszkeség hiánya a legnagyobb 
mértékben bántó és elszomorító jelenség volt. Ebben a 
népben a református ker. öntudatot felébreszteni, őket a 
pápista babonáskodásból kivetkőztetve Krisztushoz vezé-
relni, szóval lelki pásztoruk, igazi lelki atyjukká lenni: leen-
dett föladatom. 

Valóban lelket fölemelő, de egyúttal a legerősebben 
hivő, Úrban bizó s a legtapasztaltabb ember erejét is próbára 
tévő, nehéz föladat! És én — megvallom — az Űr akara-
tának ellenszegülő Jónás prófétához hasonlóan — a távol-
ból huzakodva, rettegve gondoltam a rám váró nehéz 
munkára. De a mint szemtől-szembe láttam a helyi körül-
ményeket, átértettem misszióm nemes célját, láttam azt 
a lelki-testi nyomorából jobb jövő után óhajtozó népet s 
a jobb jövőben vetett hitnek gyermekies ragaszkodással 
az én gyönge, gyarló erőmhöz fűződését: érzém, hogy 
engednem kell az Úr hívásának, a kinek ereje annyiszor 
megdicsőíté magát az erőtleneknek erőtlenségökben, az 
Ő segedelmében bízva megindultam hát rendeltetésem 
pályafutásain. 

Azt hiszem, az én helyemben sokan, ha bizonyos 
resignatióval meg tudtak volna, is barátkozni sorsukkal, 
valószínűleg az »odi profanum vulgus et arceo* állás-

pontjára helyezkedve, hogy a tekintélyük (?) (de kényel-
mük mindenesetre!) nagyobb legyen: igyekeztek volna 
mentől távolabb tartani maguktól e páriah-népet; — én 
meg akartam ismerni őket, áttanulmányozni gondolatvilá-
gukat, megérteni örömeiket, bajaikat, törekvéseiket, hogy 
mindenkor mindenekben hasznos tanácsadójuk, lelki orvo-
suk, pásztoruk, atyjuk lehessek. És e célom elérésére 
szabad volt előttem a pályatér: nyitva a templom és 
iskola ; mert pap, kántor, tanító, sőt névleg ugyan nem, 
de tényleg kurátor is valék egy személyben. 

Mindjárt az első istentisztelet végeztével tartott 
presbyteri gyűlésen adott rövid programmom keretében 
tudomására is hoztam a gyülekezetnek, hogy föltett szán-
dékom Isten segedelmével a gyülekezet apraját-nagyját 
személyesen megismerni. Már ekkor tisztában voltam a 
helyzettel, hogy nekem első látogatásaimat azok házánál 
kell megtennem, a kiknek tisztségüknél fogva hivatásuk 
munkatársaimmá lenni abban, hogy egyházunkban min-
denek ékesen és szép renddel történjenek. 

Első sorban hát curator és presbyter uraimékat 
kerestem föl családjaik körében s náluk a legszívesebb 
fogadtatásra találva, mialatt a dolog természeténél fogva 
hamarosan egyházias és vallás-erkölcsi irányt vett beszél-
getésünk : bő alkalmam nyilott gondolkozásuk irányát, 
ismereteik körét, vágyaikat, lelki-testi szükségeiket kiis-
mernem ; hibás és ferde nézeteiket vagy ott a helyszínén 
kijavítanom, módosítgatnom. vagy azokat magamnak meg-
jegyezve, alkalomadtán helyes irányba térítésükre felhasz-
nálnom. A presbyterek józan észrevételei, némileg széle-
sebb látóköre rövid időn hű képet tártak elém az egyház-
község múltjáról, jelenéről, a melyeknek ismerése minden 
lelkészre nézve elsőrendű fontossággal bír. Érdemes sze-
mélyiségük pedig meggyőzött arról, hogy a nép józan 
ítélőképessége ritkán pazarolja méltatlanra a hivatali tiszt-
ségre emelést; de mégis megesik, hogy egyházi tisztviselő-
nél nem föltétlenül szükséges, sőt sokszor káros tulajdonok 
(vagyon, hivatali állás, testi előnyök, szájhősködés, ellen-
zékieskedés) olykor megtévesztik biztos ítéletét. E tekin-
tetben szerzett tapasztalataim a nemsokára bekövetkezett 
egyházi tisztújításkor hasznos útmutatóul szolgáltak a köz-
gyűlés akaratának irányításánál. S a mi fő, a presbyterek 
házánál, de alkalom szerint közbeesőleg más egyházta-
goknál is végzett látogatásaim, beszélgetéseim már biztos 
vezérfonalat nyújtottak egyházi beszédeim tárgyának és 
alakjának általánosságban való megválasztására; további 
látogatásaim pedig egyes felötlőbb jelenségek jó és rossz 
oldalainak, egynémely előszeretettel védelmezett hibának 
kellő színben való feltüntetésére, esetleg ostorozására. 

Hogy mikor végeztem rengeteg elfoglaltságom mellett 
e látogatásokat? arra is felelek. Vasár- és ünnepnapok 
délutánján föltétlenül; mert míg ezek egyfelől a hívekre 
nézve a testi munkától, magamat illetőleg pedig az iskolai 
tanítástól mentes napok valának, addig másfelől e napokon 
a vallás-erkölcsi dolgok iránt való érdeklődés természet-
szerűleg a legnagyobb, s az is tudvalevő dolog, hogy a 
nép is e napokon szokott leginkább átnézni egy-két jó 
szóra, a szomszédjához vagy rokonaihoz. Felhasználtam 
másodsorban szerda és szombat délutánjaimat, ide nem 
értve természetesen a szorgos külső munkálatok időszakait. 
E napokon és más köznapokon a délutáni tanórák végez-
tével oly helyekre mentem el, a melyekről iskolás gyer-
mekeimtől kitudtam, hogy a családfő otthon és nem fontos 
dologban van. (N. B. Míg a községben nem voltam eléggé 
járatos, egyik-másik tanítványomat vezetőül használtam). 

Több családnál már iskolás gyermekükre tekintettel 
is indokolva volt látogatásom S ekkor nyilt legkedvezőbb 
alkalom a szülők előtt a tanítás magasztos céljának ki-



fejtésére, a gyermekek vallásos neveltetése szükségességé-
nek s a szülők példája ragadós voltának feltüntetésére. 
Közvetetlen eredménye volt e látogatásoknak az eddig 
megszokott iskolai mulasztásoknak tisztán csak indokolt 
esetekre szorítkozása, az iskolások házi készülésének ellen-
őrzése s a tankönyveknek még a maradi gondolkozású 
szülőkkel is megkedveltetése. 

A tankönyvek kapcsán mihamar szóba került a régi 
jó »Hübner«, a »Ker. Tanítások*, a zsoltárok és a 
könyvek-könyve: a »Szent, Biblia«. Szives készséggel ke-
rítette elő azokat valamelyik családtag a ládafiából, mester-
gerendáról stb., ha épen nem voltak kézben. (Bizony 
szomorú, hogy sok helyen penész- és porlepte-, molyette 
módon kerültek elő, több helyütt meg pápista imakönyvet 
találtam !) S ime, meg volt adva a kellő alkalom, hogy 
az ember azokból egy-egy alkalomszerű vagy megragadó 
helyet felolvasson, megmagyarázzon és így e szent köny-
veket a családokkal megkedveltesse; ha pedig meg nem 
volnának, hogy azok megszerzésére magát közvetítőül fel-
ajánlja nekik. Szemle alá kerül így a család egész könyv-
készlete (jobbára: kalendárium, históriák), s tág tér nyílik 
ismét a sokszor a milyen cifra-tábláju, ép oly kártékony 
tartalmú naptárak (ezekre is alkalmazhatók Üdvözítőnknek 
a kívülről tetszetős koporsókról vett hasonlata), babona 
és bűnök érlelőjeül szolgáló ponyvairodalmi termékek he-
lyébe a jótékony célt szolgáló »Prot. Árvaházi Képes 
Naptár*, »Koszorú« és »Vallásos iratok« stb. meleg aján-
lása. a »Kis Tükör «-nek s hasonszellemü laptársainak — 
ha máskép nem lehet — legalább közösben járattatására. 
Tapasztalataim után bizton merem állítani, hogy a vallásos 
iratok terjesztése körüli hasonló eljárást mindenütt fényes 
siker koronázna. (A jó könyvek ajánlására különben a 
szószékről való kihirdetést s az iskolás gyermekek útján 
való közvetítési, sőt még az annyira rettenetesnek tartott 
párbér vagy tandíj-lerovási alkalmakat (!) is jó sikerrel 
használtam föl.) 

(Vége köv.) — r — S . 

B E L F Ö L D . 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk szokott évi közgyűlését augusztus 

13-án tartotta meg Kápoinás-Nyéken, Konc Imre esperes 
és Sárközy Aurél, legidősb világi tanácsbiró urak elnök-
lete alatt. Egyházmegyei gondnok úr ő méltósága a Tátrá-
ban nyaral: nem jöhetett el; világi tanácsbirámk szintén 
vagy fürdőznek, vagy gazdálkodnak, s azért nem jöhettek 
el — az egyetlen tanácsbiró, Sárközy Aurél, komaromi 
főispán úr kivételével, ki buzgó kitartással vett részt gyűlé-
sünkön, sőt ennek különböző bizottságait, a gyűlést meg-
előző napon pettendi kastélyába hívta meg s látta el 
páratlan vendégszeretettel. 

Közgyűlésünk reggel kilenc órakor vette kezdetét 
esperesünk buzgó imájával, mely után első sorban a sza-
vazatszedő bizottság jelentése következett. E szerint a 
mult évi közgyűlésünk által felállított új tisztségre: a 
helyettes esperességre, a szavazatok többségével Mészöly 
Pál, tabajdi lelkész s egyházmegyei pénztárnok választa-
tott meg, a ki azonban, ragaszkodva eleve tett határozott 
kijelentéséhez, a megválasztást nem fogadta el. Hasonló-
képen cselekedett Ilollósy Ernő baracskai földbirtokos is. 
a kit világi tanácsbiránkká választottunk: megköszönte 
a bizalmat, de — mint hallom, önerzetét bizonyos dolgok 

miatt sértődve érezvén — mandátumát azonnal vissza-
adta. Annál élénkebb örömet keltett a világi aljegyzővé 
választott baracskai földbirtokos: Csontos Andor kijelen-
tése, ki a megtisztelő bizalomért — mint mondá — mély 
hálára érzi magát kötelezve, s teljes erejéből rajta lesz, 
hogy annak meg is feleljen. Hivatali esküjét letéve, székét 
éljenzés közt foglalta el, mely éljenzés ismétlődött, midőn 
esperesünk nyomban azzal a meglepetéssel állott elő, 
hogy az imént hivatalába iktatott világi aljegyzőnk 50 frtot 
bocsátott az egyházmegye tetszés szerinti rendelkezésére. 
A mely világi férfiú egyházi hivataloskodását ily dicséretre-
méltóan kezdi, annak jövő működéséhez méltán a legszebb 
reményeket fűzhetjük. Legyen egyházmegyénk tisztviselői 
karában a legőszintébb örömmel üdvözölve! 

Részvevő érdeklődés fogadta Rácz J.,volt kápolnás-
nyéki lelkésztársunknak a közgyűléshez intézett levelét, 
melyben a két évvel ezelőtt történt nyugalomba vonulása 
után is megtartott tanácsbirói tisztségéről — a melynek 
azonban Kecskemétre távozása óta a távolság miatt már 
alig felelhet meg — most lemondott s magát az egyház-
megye jó emlékébe ajánlja. Emléke valóban nem is lesz 
feledve s hálásan örökíttetett meg jegyzőkönyvünkben, 
mint olyan férfiúé, ki lelkészi s tanácsbirói hivatalában 
mindenkor híven forgolódott, s a ki ezenfelül a rendesen 
Kápoinás-Nyéken tartatni szokott gyűléseink alkalmával, 
mint szives vendégszerető házi gazda is, mindnyájunk 
hálájára érdemesítette magát. 

Erre esperes úrnak évi jelentése következett, mely hü 
képet nyújt egyházmegyénk egy évi működéséről s jelen-
legi állapotáról. Bevezetésében megemlékezett az egyház-
megyénkben ez év júniusában megalakult egyházi értekez-
letről, továbbá az okt. elsejével életbelépő egyházpolitikai 
törvényekről, figyelmeztetve a lelkészeket és a híveket az 
ezek folytán rájuk néző hivatali és vallásos kötelességekre; 
fölemlíti a kolozsvári theol. fakultás felállítását is s aztán 
így folytatja: »Nagyt. egyházmegyei közgyűlés! Az 1881. 
és 1882-iki debreceni zsinat kimondá, hogy legyen köz-
alap! — és lett közalap; az 1891/93-iki pesti zsinat ki-
mondá, hogy legyen debreceni, kolozsvári fakultás! — és 
lett fakultás. Míg a ref. anyaegyház hívei az élő munkás 
hitnek ilyen és ezekhez hasonló nagyszerű alkotásait ké-
pesek felmutatni, addig nincs okunk aggodalomra. Es 
azoknak, kik szóval és Írásban, folytonosan a buzgóság, 
áldozatkészség hiányát hangoztatják; kik szomorú jövővel 
fenyegetik ref. anyaszentegyházunkat: azoknak felmutatom 
a korunkban tétetett nagyszerű alapítványokat, mint az 
élő, munkás hitnek gyümölcseit és azt mondom: »Mit 
féltek, kicsinyhitűek?® 

Örömmel üdvözli az esperesi jelentés az országos 
gyámintézetnek a közel jövőben remélt felállítását is, mely 
intézet, igaz, hogy terhet rak a lelkészi kar vállaira, de 
az övéit szerető lelkész-családapa mégis csak azt fogja 
mondani, hogy »az én igám gyönyörűséges és az én ter-
hem könnyű*. S hogy ezen terhén csakugyan könnyítve 
is legyen némileg, esperesünk azt a javaslatot terjeszté 
a gyűlés elé, melyet az aztán tetszéssel és örömmel mind-
járt el is fogadott, hogy t. i, az egyházmegyebeli lelkészek 
belépési járulékának legalább részben leendő fedezhetése 
végett alkottassék egy segélypénztár s öt évig abba folyjon 
í. az özvegy s árva hátrahagyása nélkül elhalt lelkész 
után eddigelé az egyházmegye gyámpénztárát illetett 
kegyév javadalma; 2. az egyházmegyénk gyámintézetének 
jövedelméből évenként tőkésíttetni szokott 10°/0, ugyancsak 
öt evig, s végül H. fizessen e célra minden egyes egyház 
az általa fentartott lelkészi állás javadalmazása arányá-
ban 2 % oh melv összeg évenkénti részletekben szintén 
öt év alatt volna letörlesztendő. Az ekként összehozandó 



összeg remélhetőleg sokat fog könnyíteni azon a semmi 
esetre sem kicsiny terhen, mely az országos gyámintézetbe 
leendő belépéssel háramlik a többnyire szegényes sorsú 
lelkészek vállaira. Ajánljuk e példát a többi egyházme-
gyék figyelmébe. 

Áttérve az esperesi jelentés szokott pontjaira, ezek 
többé-kevésbbé megnyugtató színben tüntetik fel egyház-
megyénk anyagi és szellemi állapotát. Nyugtalanító körül-
mény azonban, hogy — mint az esperesi jelentés mondja 
— »míg a megelőző évben a Sukorón tömegesen kitér-
tek ez évben már mind visszajöttek: addig a seregélyesi 
egyházban ismét tömeges kitérés történt. Hitehagyott lett 
28 család 95 taggal. A kitérés nem vallásos buzgóságból, 
de boszúból, dühből történt, azon az okon, mivel a Sere-
gélyesen egy romboló párt által felállítani szándékolt köz-
ségi iskola részére, az egyházi hatóság nem az ő kíván-
ságuk szerint, de az egyház érdekének, jogainak megvé-
dése mellett akarta átadni az egyház vagyonát. Ezen 
egyházhatósági intézkedés mellett a vagyont nem vették 
át, kívánságuk szerint pedig nem adatott nekik, így boszú-
ból és dühből hitehagyottak (unitáriusok) lettek«. Szomorú 
tünetek ezek; de a hű krónikás ezeket sem mellőzheti 
hallgatással. Hadd lássuk leplezetlenül bajainkat, hogy 
okuljunk és ha lehet, másutt elejét vegyék az ilyen 
bajoknak. 

A szegények és árvák gondozásáról, a mult évben 
alkotott szabályrendeletnek némely egyházban már mutat-
kozik némi eredménye. Sárkeresztúron és Bián ugyanis a 
diakónus megválasztatott. Ez utóbbi, t. i. Bián »a lelkész 
felhívására egy nöegyesület van alakulóban, melynek első 
sorban tagja a 12 presbyter neje, azonfelül minden önként 
ajánlkozó nő, ki szivében-lelkében átérzi a szegények fel-
karolásának magasztosságát. Ez a nöegyesület a belépési 
díjul fizetendő összeggel a szegényalapot megteremti s a 
tagok ősz felé házról-házra járva a pénz, vagy termény-
beli adakozásokat összeszedik s a szükséghez mérten ki-
osztják vagy tőkésítik*. Ezt a példát követni fogják remél-
hetőleg a többi gyülekezetek is. Egyébiránt a szegényekről 
a szabályrendelet megalkotása előtt is gondoskodtak mind 
az egyházi, mind a polgári községek, már vagy egy, vagy 
más módon. 

A tettekben, adakozásokban nyilvánuló áldozatkész-
ségnek egész hosszú sorozatát említi az esperesi jelentés 
21. pontja. Alcsuthon néh. Hertelendi István 100 forintot, 
Szentgyörgyi Gábor 50 frtot hagyományozott az egyház-
nak. A debrecen-kolozsvári fakultás részére a hívek 30 
frtot adakoztak. Bicskén az ott létesített ú. n. »százéves 
alap«-ra ez évben is letették a 100 frtot. Gárdony taní-
tói lakást építtetett 1100 frt költséggel. Gyúró 250 frtig 
építkezett. Ugyanott egy szegény iparos, Horvát Menyhért 
50 frt értékű ürasztali terítőt ajándékozott az egyháznak. 
Mány 700 forintig, K-Ny ék 50 frtig építkezett; utóbbi 
helyen a lelkész és tanító használatára 2 ezer Q 0 szőlő-
föld amerikai vesszővel ültettetett be, az egyháznak 120 
frtnyi költségén. Kaj ás só-Szent-Péter 175 frtig, Lovas-
berény 250 frtig építkezett. Utóbbi helyen Tóth Mihály és 
neje a szószéket 50 frt költséggel, Német József és neje 
a papszéket 20 frt költséggel vörös bársonynyal vonatták 
be; egyesek 173 forintot adakoztak. Pátkán a község 
75 frttal segélyezi az iskolát, a melyre azonkívül Tallián 
Vilmos, Ivánka László és Strasser Izidor urak évenként 
10—10 frtot adnak ezentúl. Páty díszes orgonát állított be 
templomába 1350 forint értékben. Sárbogárdon a templo-
mon nagyobb mérvű javítás történt és takarékmagtár ala-
píttatott. Sárkeresztúron az épületek fentartására 330 frt 
adatott ki; a szószék és papszék új takaróval vonatott 
be s e célra is egy ürasztali terítőre 80 frt önkéntes ado-

mány folyt be; másnemű adakozásból 126 frt. Tabajdon 
orgona-alapra 681 frt önkéntes ajánlat tétetett. Tökön a 
község egy 800 frt értékű házat adott át s telekkönyvez-
tetett az egyház nevére; azonkívül iskolai célra 450 frt 
segélyt szavazott meg; a helybeli gazda-közönség az egy-
házi közmunkák folyamatban levő megváltatása esetére 
ezer frtot ajánlott fel, hogy ezzel az egyház alapvagyonát 
gyarapítsa. Egyesek 52 frtot adakoztak, egy valaki 20 frt 
értékű keresztelőedényt vett, maga az egyház kenyérosztó 
tányért és keresztelő-kannát vásárolt. Végül zabmagtár 
alapíttatott. 

Zámolynak Hajnal Ferenc lovasberényi lakos vég-
rendeletileg 50 frtot hagyományozott. Vaál két tanterem-
mel s két tanítói lakással ellátott új iskolát építtetett 
4200 frt kiadással. Vereben a hajadonok egy aranynyal 
hímzett ürasztali terítőt ajándékoztak 86 frt értékben; a 
búza-takarékmagtár mellé árpa-magtár állíttatott, mely 
célra a hívek egy napon 74 hektoliter árpát ajándékoz-
tak. A ref, gazdaközönség hat évi vadászati haszonbérét, 
mintegy 400 frtot az egyháznak ajándékozta. Pákozd 
temploma tisztogatására a hívek önkéntes adományaiból 
150 frtot költött; a község 50 frtot, a gazdák hitelszövet-
kezete 100 frtot adott az egyháznak. Felcsuth az iskola 
felszerelésére 36 frtot, két új harangra 137 frtot. keresz-
telő edényre 20 frtot költött, mindezt önkéntes adakozás-
ból. Azonkívül egy díszes új templomot építtetett 6089 
frtnyi költséggel. Mindezen kiadások és adományok összege 
mintegy 20 ezer forint. 

A lelkészi kar soraiból két agg lelkésztársunk dőlt 
ki az év folytán. Az egyik: Szánthó Gábor bodméri lelkész, 
kit 76 éves korában orozva lepett meg a hirtelen jött 
halál, a Meidinger-féle kályhából észrevétlenül kiömlő szén-
gáz. A másik: Kiss Károly mányi lelkész, ki ugyancsak 
76 éves korában költözött el soraink közül ez év május 
havában. Mindkettő helye már be is töltetett és pedig 
meghívás útján. Bodmérra Gaál Lajos nagykőrösi, Mányra 
Papp Albert kovácshidai segédlelkész választatott meg. 
Az utóbbi választás ellen ugyan panasz adatott be egy 
később keletkezett kisebbség részéről, de szerencsére, az 
egyházmegyei bíróságnak sikerült a gyűlésre megjelent 
békétlenkedő feleket kiegyeztetni s így az esperesi enge-
dély a mányi lelkészválasztáshoz is ki fog adatni. A mult 
évben üresedésbe jött dobozi lelkészi állás is betöltetett, 
ugyancsak meghívás útján, Nyékos Lajos váci s.-lelkész 
személyében. Tanítóink közül Szöllősy Mihály iváncsai 
tanító hunyt el 68 éves korában. 

Az egyházmegye népessége 41,059 lélek. Született 
1430, meghalt 1136, házasult 354 pár, konfirmáltatott 
690 növendék. 

Az esperesi jelentés után tárgyalásra került ügyek 
közül megemlítem még az országos gyámintézet terve-
zetét, melyet egyházmegyénk örömmel üdvözöl s annak 
mielőbbi felállítását óhajtja. Csupán egy-két észrevételt 
tesz az ismert tervezetre, így: hogy az özvegyek és árvák 
állandó segélyezése ne tétessék függővé a lelkész öt évi 
szolgálati idejétől, hanem kezdődjék azonnal a férj illetve 
atya elhunyta után, bármikor következzék is az be; hogy 
pedig ez lehetővé tétessék, az Öt éven belül elhalt lelké-
szek özvegyeinek segélyéből az öt évig fizetni kellett évi 
járulékok összege részletenként vonassék le; végül, hogy 
a nyújtandó segélyösszeg ne egy fix összegben állapíttas-
sák meg, hanem — a mint ez az egyházmegyei gyám-
intézeteknél történik — évről-évre a tényleg befolyó jöve-
delem arányában, vagyis »annyit adjunk, a mennyi jut«. 

A missziói bizottság jelentése szerint a három évvel 
ezelőtt egyházmegyénk területén megindult missziói mű-
ködés mezején — anyagi segély hiányában — lassú a 



haladás. Mindössze hat egyház: Alcsuth, Baracska, Ercsi, 
Gárdony, Pátka és Sárkeresztúr szőrványaiban kezdődött 
el, illetve folytattatott a mult évben a katholikus jellegű 
tanyai iskolákba járó református gyermekek vallásos ok-
tatása, többnyire a lelkészek s tanítók önzetlen buzgól-
kodásával. Kezdetnek ez is szép; ám az aratásra való 
gabona bizony sok, a mennyiben a pár évvel ezelőtt 
közzétett kimutatás szerint egyházmegyénk nagy terjedelmű 
szórványaiban mintegy negyedfél ezer hitsorsosunk van. 
s ezek iskolás gyermekei, mintegy 600-an. évről-évre 
katholikus tanyai iskolába járnak s saját hitfelekezetük 
vallásos oktatásában eddigelé vagy épen nem, vagy vajmi 
csekély mérvben részesültek- Az egyházkerületi közgyűlést 
ismételten mély tisztelettel kérjük, hogy e válságos idők-
ben fordítsa nagybecsű figyelmét e pusztában bolyongó 
juhaira és báránykáira s nyújtson egyházmegyénknek némi 
anyagi segélyt, hogy a missziói munkát minden ponton 
és nagyobb erélylyel megkezdhessük és folytathassuk. 

A nagy közönséget kevésbbé érdeklő ügyeket mel-
lőzve. még csak annyit, hogy az egyházkerületi közgyűlésre 
képviselőkül Lévay Lajos és Csontos Andor, pótképvise-
lőkül TJrháey Lajos és Vásárhelyi Géza választattak meg. 
A közgyűlés déli egy óra után ért véget, délután pedig 
egész estig a közigazgatási biróság ülésezett, szerencsésen 
letárgyalva a nem kis számú peres ügyeket. 

Lévay Lajos. 

A tiszai egyházkerület debreceni 
közgyűlése. 

A tiszamelléki ev. ágost. hitv. egyházkerület ez évi 
közgyűlését Zelenhi P. püspök s Szentiványi A. h. fel-
ügyelő elnöklete alatt f. hó 20—22. napjain élénk érdek-
lődés mellett Debrecenben, a hazai kálvinizmus szépen 
haladó metropolisában tartotta. A Miskolc felöl érkező 
püspököt s a kerületi gyűlés legtöbb világi és egyházi 
tagját f. hó 20-án lelkesen fogadta a debreceni állomáson 
Matherny debreceni lelkész vezetése alatt a presbyterium, 
a város részéről Vértessy J. főjegyző, nemkülönben a 
megye képviseletében Dégenfeld J. fő- s Rásó Gy. alispán 
vezetése alatt megjelent fényes küldöttség. 

Előzetesen Matherny L. debreceni lelkész alkalmi 
imájával a bizottsági ülések tartattak és pedig a gyám-
intézeti, egyházkerületi, Baldácsv-, nagybizottsági és szám-
vevőszéki ülések az evang. népiskola helyiségeiben s az 
egyházker. gyámintézeti közgyűlés és az előkészítő kerületi 
értekezlet a kereskedelmi akadémia dísztermében. A gyám-
intézeti istentiszteletet Korbélyi Géza krizbai lelkész tar-
totta, I. kor. 3, 13—17. alapigék felett elmélkedve lelkesen 
fejtegette azt a gondolatot, hogy a magyarhoni ev. gyám-
intézet életfentartó erő az egyházban, mivel önzetlen szol-
gálat isten dicsőségére s kötelező áldozat egyházunk javára. 
Az istentisztelet fényét emelte a debreceni egyház dalár-
dájának gyönyörű karéneke. Az istentiszteleten Wolafka N. 
püspök is megjelent, ki a templomból kiérve lelkes éljen-
zésekben részesült. 

A kerületi közgyűlés aug. 21-én Glauf P. rimaszom-
bati lelkész és kerületi főjegyző szívből fakadó alkalmi 
imájával vette kezdetét. Közel 52 megbízó levéllel ellátott 
s 30 tanácskozó joggal bíró követ lehetett jelen. A köz-
gyűlés kiemelkedő mozzanatát Zelenka püspök lendületes 
és terjedelmes évi jelentése képezte. Azon kezdte, hogy 
az elmúlt közigazgatási és polgári év nagy eseményeknek 
szinhelye volt államban és egyházban egyaránt, mely ese-
mények vallásos lelkünk összes gondjaival és reményeivel 
függnek össze. Mint a szabad egyház szabad gyermekei 

nyilt szemmel, sőt bizonyos önelégültséggel és magasabb 
fokú reménynyel nézünk az új eseményekre és azoknak 
következményeire. A hozott és még alkotandó új törvények 
a sok nehézség, veszteség és áldozat mellett is egy új 
reformációnak a kezdete az államban s az egyházakban 
egyaránt, a mennyiben a fokozott lelki tanítói hithűség s 
a hívek szeretetteljes áldozatkészsége szívélyesebbé, ked-
vesebbé, biztosabbá és sikeresebbé teszik majd mentő és 
építő munkájával a prot. egyházi közéletet. Nem annyira 
betűje, mint inkább hatása az új törvényeknek az állam 
és egyház folytatólagos intézkedéseivel együtt válnak újító 
erővé egyházunkra nézve. Az új törvényen alapuló gyám-
intézet házastársa a szeretet egyházának, a melyben az 
élő organismus a lélek mellé szivet is kapott s a hitteljes 
gondolat szeretetteljes érzelmet a gyenge részek erosbí-
tésére, a nyertek megmentésére, a közéletnek a részekben 
is biztosítására a tevőleges szeretet által . . . egymás 
terhének atyafiságos módon való hordozásával töltvén be 
a Krisztus törvényét. Az egyetemes nyugdíjintézetre vonat-
kozó törvény — sajnos — még csak álmaiban él s várja 
a szent keresztséget. Pedig hangosan zörget az idő s 
követelik a viszonyok, mely törvénynek mielőbbi okos 
végrehajtása nemcsak a lelkészek s theol. tanároknak, de 
magának az egyháznak is életkérdése. 

Lelkes éljenzésekkel kisért jelentése kapcsán az év 
fontosabb eseményeit sorolja fel. Megemlékezett Farbaky J. 
nyíregyházi lelkész kir. kitüntetéséről, Baltik Fr. püspök 
balassagyarmati lelkészszé való megválasztatásáról, az 
elhunyt felügyelőkről, lelkészekről, tanárokról és tanítókról, 
124 napon át a közegyház javára teljesített utazásairól, 
s a 140 ezer frtnyi alapítványokról, hagyományokról és 
adományokról. Legnagyobbak: Szentiványi M. 40 ezer 
forintos alapítványa, Herrman G. lőcsei polgár 28 ezer frtos 
és Andrássy D. gróf 11 ezer frtos adománya a lőcsei, 
illetve több gömöri egyház javára. A nagylelkű jóltevők 
külön feliratban üdvözöltetnek. Egyházépítkezésekre össze-
sen 90 ezer frtot fordítottak. 

De nagy és fájdalmas, sőt kínos meglepetés is érte 
a közgyűlést. Zelenka lemondott püspöki állásáról. A zsi-
nati törvényekre s az azok tárgyalása alkalmával tett 
kijelentésére való hivatkozással, a mely szerint az egyház-
kerületek főtisztviselői minden hat évben tegyék le meg-
bízatásukat, visszaadta a püspöki mandátumát az egyhá-
zaknak. Ez által a tiszamelléki kerülethez csatolt árvái és 
liptói esperesség egyházai is gyakorolhatják püspökválasztó 
jogaikat. Hiába volt Szontágh P. és Kubinyi G. igazán 
szivet és lelket mélyen megrendítő kapacitálása, a püspök 
lelkének megnyugtatására törvényének, és »lovagias köte-
lességének* tekintette a zsinati törvények tárgyalása alkal-
mával tett indítványának megfelelőleg a lemondást. Egy 
bizottság fölkérésére azonban a beteg Péchy Tamást he-
lyettesítő Szentiványi Árpáddal egyetemben továbbra is 
elnökölt a gyűlésen. A szavazatok felbontására Terray 
Gyula gömöri főesperes, mint püspökhelyettes elnöklete 
alatt egy bizottság alakult, mely szept. 12-én Kassán fogja 
a püspökválasztást megejteni. Nincs kétség benne, hogy 
a tiszai egyházkerület újból is és pedig egyhangúlag 
Zelenka Pált, kerületünk e providenciális férfiát választja 
meg püspökké! 

Nyomban a bizottság a püspökválasztásra vonat-
kozó pontnak hitelesítése után következő lelkes felhívást 
intézett az egyházakhoz s a fő- és középiskolákhoz s azok 
elöljáróihoz: 

A mai napon itt Debrecenben kezdetét vett egy-
házkerületi gyűlésünkön méltóságos és főtiszteletű Zelenka 
Pál püspök úr ezen állásáról lemondott és ezen elhatáro-
zása mellett ostromló kéréseink dacára állhatatosan meg 



is maradt, minek folytán az egyházkerület azon kényszer-
helyzetben van, hogy a püspökválasztást meg kell ejteni. 

A választás szabadságának minden korlátozása nél-
kül rendíthetetlenül meg lévén alólírt egyházmegyei elnök-
ség győződve a felől, hogy az összes egyházaknak szava-
zatai egytől egyig ismét a püspöki hivatalát eddig és 
oly fényes eredménynyel, apostoli buzgalommal és párat-
lan rátermettséggellviselt eddigi püspökünkre, méltóságos 
és főtiszleletű Zelenka Pál úrra fognak esni, mint a kivel 
szemben e magas hivatalt nem is volna ember, a ki 
elvállalná s másrészt biztatván minket annak reménye, 
hogy az egyházaknak, illetve tanodáknak ilyetén egy-
hangú bizalma előtt ő méltósága is meg fog hajolni s 
újból elfoglalja a kiválóan fényes tehetségeinek annyira 
megfelelő püspöki állást: nagyon kívánatosnak látta a 
kerületi gyűlés azt, hogy a kitűnő vezérférfiut mentől előbb 
újra ügyeinek élén láthassa s ennélíogva az új választás 
mentől előbb ejtessék meg. 

Felhívjuk tehát az egyházkerületeknek mai napon 
hozott határozatából a mélyen tisztelt egyházközségeket, 
illetve tanodákat, hogy a püspöki állás betöltése céljából 
a szavasást egyházi közgyűléseikben legkésőbb a folyó 
évi szeptember hó 8-ig megejteni, s a csak egy egyénre 
szólló, kettős borítékba foglalt, az egyházi elnökség és a 
jegyző által aláirandó, s az egyház hivatalos pecsétjével 
ellátandó szavazataikat legkésőbb a folyó évi szeptember 
hó 10-ig főtiszt. Terray Gyula püspök-helyettes úr kezei-
hez Rozsnyóra ajánlott levélben megküldeni alkotmányos 
komoly kötelességüknek tartsák. 

Szívélyes üdvözlettel, Debreczenben, 1895. aug. 21. 
Délben a Bika-szálló dísztermében megtartott fényes 

banketten is az apostoli buzgalmú püspök volt a lelkes 
éljenzések tárgya. A banketten a város, a megye, a kir. 
tábla, a ref. egyház s a kollégium kitűnőségei igen nagy 
számban voltak képviselve. Beszélt Wolafka Nándor is, 
a tomismusnak ez a fölkent hazai lovagja, nagy tetszés-
sel fogadott lelkes beszédében hangoztatva a Krisztus és 
a haza iránti szeretetet, sőt 100 szivarból álló megnyert 
fogadasát is a gyámintézetnek felajánlotta. 

A közgyűlés második napján a folytatólagos szep-
tember 26-iki miskolci közgyűlésre utalt tárgysorozat kellő 
revideálása után mindenekelőtt az árvái esperesség ügye 
került elő, mely is vonakodik a tiszai egyházkerülethez csat-
lakozni. A zsinati törvény értelmében a legszigorúbban fel-
hivatott, hogy a záros határidő alatt adja be hivatalos 
jelentését. 

A Miskolcon aug. 6-án tartott közös püspöki kon-
ferencián megállapított s az egyházpolitikai törvények 
életbeléptetése után követendő eljárásra nézve az egye-
temes gyűlés elé terjesztendő javaslat több lényegtelen 
módosítással elfogadtatott. 

Glauf P. ismertette az egyetemes közalap létesítésére 
vonatkozó óriási munkával összeállított püspöki dolgozatot, 
mely is egy bizottság elé utasítva a szept. folytatólagos 
közgyűlésen fogja beadni jelentését. 

A vallástanításra vonatkozó terjedelmes Strauch-féle 
jelentés kapcsán határozatba ment, hogy a középiskolák-
ban a vallástanárok rendes tanári fizetéssel s a többi taná-
rokkal egyenlő jogkörrel választassanak. Szükség is volna 
itt a gyors és bölcs intézkedésre. 

Az egyetemes tanügyi bizottság jövőre úgy alakíttas-
sák meg. hogy abban mindegyik egyházkerület arányla-
gosan képviselve legyen. 

A lelkészfizetések összeírására vonatkozó Glauf-féle 
jelentés szomorú képét nyújtotta a tiszakerület papsága 
anyagi helyzetének, míg a lelkészek alkalmazásáról szóló 
szabályrendelet tárgyában az elnökség szükségesnek látta, 

hogy a négy egyházkerületben követendő egyöntetű eljárás 
kedvéért a többi egyházkerületek véleménye is bekéressék. 

Az eperjesi és iglői középiskolák államsegélyének 
ügye az egész tanügygyei kapcsolatban a folytatólagos 
miskolci közgyűlésre halasztatott. 

A Baldácsyánumban részesült a várgedei, tokaji, 
szomolnoki, lechnitzi, lekenyoi, ujklenóci és hernádvécsei 
egyház 80 frttal, a holsópataki, nadabulai, oláhpataki, 
baradnai, jólsataplóci és csanálosi egyház 4-0 frttal s több 
egyház 20 frttal. 

Az első nap délutánján Dianiska András és Szent-
iványi A. elnöklete alatt megtartott gyámintézeti köz-
gyűlés jegyzőkönyve szerint a nagy szeretetadományra 
Debrecen missziói egyháza ezer frttal, Merénv 800 frttal, 
Kapinémetfalu 400 frttal s 10 egyház 50 írtjával ajánltatott, 
míg Kölese, Újklenóc és Csanálos a dr. Palló-féle 400 frtra 
lett felterjesztve. Köszönettel vette a közgyűlés Szentivá-
nyi A. s Zelenka P. ismételten is adott 100—100 frtnyi 
adományát szegény lelkészek fölsegélyezésére. Ugyancsak 
örömmel és köszönettel vette tudomásul a közgyűlés a 
schleswig-holsteini Gusztáv Adolf-egyesületnek Ruszkin 
szepesi gyülekezet javára adott 4000 márknyi adományát, 
s a Gusztáv Adolf svéd király emléknapján gyűjtött 2600 
frtnyi offertoriumot. A Zelenka-féle adományban Ujágh R. 
merényi tűzkárosult lelkész részesült. 

A kerületi tanári értekezlet Hörk J. elnöklete alatt 
Wlassics Gy. minisztert, Zsilinszky államtitkárt, Klamarik 
osztálytanácsost és Hemrich G. egyetemi tanárt melegen 
üdvözölte s elhatározta, hogy a millenniumi kongresszuson 
képviselteti magát. 

S ezzel a tiszamelléki egyházkerület közgyűlésének 
debreceni része Zelenka buzgó imájával véget is ért. A 
vendégek egyik része Debrecen városa vendégeiként másnap 
a Hortobágyra rándult ki. 

A közgyűlés iránt a papválasztás izgalmaival elfog-
lalt ref. egyház és kollégium is érdeklődött, mely fényes 
küldöttséggel üdvözölte a püspököt s egyes tagjaiban részt 
vett a gyűlésen. Bizonyára szép lett volna, ha a kerület 
a fényes koll. zsinati teremben tartja vala gyűlését. 

Egy kellemetlen fegyelmi ügy is foglalkoztatta a köz-
gyűlést. s ez a göllnitzbányai lelkész ügye. Az esperesség 
e szégyenletes állapotoknak gyors elintézésére hivatott fel. 
Még a püspök személyes jelenléte sem változtatott az álla-
potokon. Szomorú jelenség az ily nagymultú s anyagilag 
jól situált gyülekezet belső életében. 

Ezek után föl a püspökválasztásra s viszontlátásra 
a már Zelenka püspök elnöklete alatt tartandó folytató-
lagos miskolci ker. közgyűlésre! Áldjuk a gondviselést, 
hogy nekünk Zelenkát adott. —- Őt válasszuk meg lelke-
sen, szivünk szerint! 

Debrecen. Spectator. 

Kovács Ferene. 
1823--1895. 

A hód-mező-vásárhelyi gyülekezet, sőt egyetemes 
magyar reform, egyházunk egyik leghűbb fiát vesztette el 
aug. 5-én. Egy fenkölt gondolkodású, egy minden igazért, 
szépért és jóért lángoló lélek felszárnyalása tört meg, egy 
hazája és magyar faja, egyháza, felekezete és szülővárosa 



javáért a legnemesebben érző szív dobogása szűnt meg 
e napon. 

Kovács Ferenc a Magy. Tud. Akadémia tiszteletbeli 
tagja, kir. tanácsos, Csongrádmegye volt alispánja, Hód-
MezŐ-Vásárhely városnak két ízben országgyűlési képvise-
lője. törvényhatóságának folyton buzgó és munkás tagja, 
közéletének munkás tényezője, legderekabb egyesületeinek 
és intézményeinek legnagyobb részben alapító és pártoló 
tagja, különböző időkben elnöke, de a mire még nagyobb 
önérzettel — mondhatjuk — büszkeséggel gondolt: a hód-
mező-vásárhelyi reform, egyháznak 36 éven át lelkes, 
áldozatra mindig kész presbytere, egy cycluson át főgond-
noka; a békés-bánáti reform, egyházmegyének 30 éven át 
tisztében lankadatlan tanácsbirája, a tiszántúli ev. reform, 
egyházkerületnek 12 éven át világi tanácsbirája, országos 
zsinatunknak mind két ízben szorgalmas tagja, aug. 5-én 
végezte be a politikai élet megtiszteltetéseiben is fényes, 
de az egyházi élet mezején még gazdagabb, mind a két 
mezőn pedig a kitartó munkásság mellett jótettekben és 
áldozatban valóban példás, korunkban egészen kimagasló 
életét. Nem sok halandóban egyesül az értelmi erő tiszta 
látása a szív valódi jóságával; a fenkölt gondolkodás az 
emberi szeretet melegségével; a polgári ügyek iránti meleg 
érdeklődés az egyházi és tanügy lángoló szeretetével; a 
világi javak okos megbecsülése a magas célok iránti tett-
leges áldozatkészséggel oly nemes harmóniában, mint 
Kovács Ferenc élete és tettei összeségében. Hetvenkét 
éves életpályája oly példánykép, a melyben a legnemesebb 
és követésre méltó vonások egy teljes müen egészszé 
domborodnak ki. És mindez annál magasztosabb, mert 
mint a bérci sas saját szárnyain emelkedik a ragyogó 
nap felé: ő is nemes lelkének önerején teremtette és küz-
dötte fel magát ama díszes magaslatra. 

Kovács Ferenc 1823. május 11-én született Hód-
Mező-Vásárhelyen régi nemes, iparos, közepes vagyonú 
családból. Atyja nemes Kovács János, anyja Jakó Erzsé-
bet. Születése napja áldozó csütörtökre esett. Áldozó csü-
törtököt tartotta a boldog emlékezetű férfiú később is 
mindvégig születése évfordulója napjának. E nap a hála 
és kegyelet ünnepe volt mindenha rá nézve; sohasem 
mulasztotta el azt a nélkül, hogy az Űr házát fölkeresve, 
hálaimáját az egek urának be ne mutatta volna. 

A sors mostohaságát még mint gondtalan gyermek 
tapasztalta; édes atyját öt éves korában, már 1828. aug. 
23-án elveszítette. De megmaradt az egyetlen gyermek 
oldalán a mély vallásos érzületű, gondos és szerető édes 
anya, a kinek kegyeletes emlékezete legkésőbb napjaiban 
sem halványult el. Midőn ez év áldozó csütörtökén azon 
alkalomból, hogy a Tud. Akadémia tiszteletbeli tagjává 
megválasztván, egyházunk elöljárósága az ő és hozzá 
mindenben méltó neje arcképének leleplezési ünnepélyét 
tartotta és a midőn a városunk újvárosi részén emelendő 
új templom építésére, a felesége nevében is 10.000 frtot 
adományozott, ugyanakkor a hálás gyermek az előtte ham-
vaiban is áldott emlékű édes anya emlékezetének meg-
örökítésére emelendő emlékre és annak fentartására szin-
tén 1000 frtot le is fizetett. 

Az élénk eszű, szép reményű gyermek neveltetése 
így özvegy édes anyja gondjaira maradt. Aligha tévedünk, 
ha azt véljük, hogy azt az egész életén át uralkodó vallásos 
érzést, az özvegyek, árvák és elhagyatottak iránti mély 
részvétet, alaptermészetének fogékonysága mellett, a gyön-
géd anya vezetése csepegtette be fogékony lelkébe, fejlesz-
tette ki és erősbítetté^ meg nála. Valóban az egyetlen 
fiúnak, az özvegy édes anya egyedüli örömének és remé-
nyének neveltetése méltó kezekbe jutott. A fejlődés sokat 
igért. Ráillenek a költő eme szavai: 

»Évről-évre mint szokott a gyermek, 
Nőtt testében és eszében ő is. 

És legelső volt az iskolában, 
S iskolában szép ha gyermek első !« 

Tanulását szülőföldjén kezdette és mint a legkivá-
lóbb tanulók egyike folytatta. 1839-ben Debrecenbe megy, 
a hol a jogot és a vele kapcsolatos tárgyakat végezte 
1842-ben Ezután a német nyelvben való gyakorlás vé-
gett Kézsmárkon tölt egy évet. Jó sorsa kezdet óta elő-
segítette, nemes alaptermészete sürgette s így történt, hogy 
itt is — mint máshol és később is — a legkiválóbbak 
és jobbak körébe juthatott s így azok eszelő társasága az 
ifjúnak a jóra és szépre fogékony lelkét hathatósan izmo-
sította, érzelmét gazdagította, fejlődő jellemét korán az 
igazi irányban megszilárdította. így Kézsmárkon — a mint 
azt később és gyakorta oly hálás melegséggel emlegette 
— a már akkor is kitűnő tudós Hunfalvy Pál volt rá 
igen fejlesztő, nemesítő hatással. 

Azonban mindez csak — habár szerencsés — kez-
det ; az előre törő ifjú leendő férfiúságának voltaképeni 
alapját ezután veti meg. Kovácsunk Kézsmárkról az 
1843/44-ik évi országgyűlésre Pozsonyba siet, a hol mint 
követi irnok, mint országgyűlési ifjú Klauzál Gáborhoz, 
azon országgyűlés legelső alakjának oldala mellé kerül. 
A kitűnő államférfiú csakhamar teljes jóakaratával tünteti 
ki. Míg ifjú társai elég sűrűen váltakoznak, őt — a kezdő 
egy pár hét leszámításával — az egész országgyűlés tar-
tama alatt maga mellett tartja. Ha már ez a tény magá-
ban is eléggé ékesen szóló ajánló levél a serdülő ifjú arra 
valósága mellett, még hathatósabban beszél a közöttük 
levő benső viszonyról az, hogy a nagy államférfiú az alig 
20 éves ifjút bensőbb dolgaiban is bizalmasává teszi, 
magánlevelezése végezésével is megbízza; e mellett apa-
ként tanácsolja, mint apai barát szivét, lelkét irányítja és 
sürgeti, hogy nézve, hallva és figyelve, észleleteiről és 
tapasztalatairól gondos naplót vezessen. Az ifjú szerencsés 
sugallatában hódol az ösztönzésnek. Sem az államférfiú, 
sem az engedelmeskedő ifjú távolról sem gondolták, hogy 
ama megfigyelések, ama magánföljegyzések egy hat kötetes 
nagy munkává kialakulva, a névtelen ifjúnak egy félszázad 
múlva az ország legelső tudós testületének tiszteletbeli 
tagságot vívnak ki, másfelől egy valóban hézagpótló mun-
kában díszül szolgálnak történeti irodalmunknak. 

Valóban a fogékony szivű és elméjű, a mindennapi-
nál magasabbra törő ifjúra nézve alig lehet valami kép-
zőbb és áldásosabb, mint az igazán nagy emberek tár-
sasága és barátsága. Hány néma húr pendül meg az ily 
ifjú lelkében, midőn egy-egy magas felfogásra valló igaz-
ságot hall kifejeztetni, midőn egy-egy klasszikus tettet látnak 
szemei?! Öntudatlanul bevésődnek amazok emlékezetébe, 
a példák hű kalauzként vezérlik egy hosszú életen keresztül. 
Kovács Ferenc ifjúságának eme szép szerencse jutott 
osztályrészén a nagy Klauzál mellett másoknál is. Elő-
kelőleg kereste az emelkedett lelkű férfiak építő társasá-
gát. Meg is őrizte híven emiékezetöket nem pusztán ne-
vükben, hanem emlékezetébe véste elveiket, követendő 
példányul tűzte maga elé tetteiket. 

Az országgyűlésről hazatérve, egész lélekkel a tanu-
lásnak esik, s az ügyvédi vizsgálatot már 1845-ben dicsé-
retes sikerrel le is teszi. De ezt a szép eredményszülte 
örömet a Iegsajgóbb fájdalom töri meg; ez év júliusának 
10-én a bálványozásig szeretett édes anyját vesztette el. 
Igazán megható az az imádatszerü gyermeki kegyelet, a 
melylyel Kovács Ferenc édes anyja emlékén csügg. Nem 
felejti sehol és soha; benső kegyelettel beszél róla bizal-
mas körében, ha forrón szeretett egyházára gondol vagy 



áldozik: az édes anya képe ott lebeg jóltevő szemei előtt; 
ha elhagyatott, szenvedő embertársai nyomorának enyhí-
tésére gondol: áldott anyja emlékezetének megörökítése 
egyik célja. Ha Kovács Ferencnek egyéb érzelme nem 
volna is: ez a rendületlen, az idő távolában is soha el 
nem mosódó gyermeki szeretet őt korunk ifjai előtt a leg-
nemesebb példányképpé avathatná. 

Első gondolata az volt, hogy ügyvédi oklevelét érvé-
nyesíti ; azonban egy pár per s azokban ellenfeleinek az 
ő szemében nem kifogástalan magatartása arról győzték 
meg, hogy az ügyvédi pálya nem az ő lelkületének való: 
megyei szolgálatba lép s már 1845-ben Gsongrádmegye 
aljegyzőjévé választják. Azonban alig izeledik bele új tisz-
tébe, 1846-ban az akkori adminisztrátori világ a conser-
vativ pártot juttatván megyéjében is diadalra, liberális 
elvtársaival ő is kimaradt. Pezsgő tetterejének gazdálko-
dásában keresett tért és kárpótlást; űzte is kitartással 
és sikerrel. 

De csak kevés ideig kellett szünetelnie. Az 1848-ik 
év szabad fuvallata Csongrádban is elsöpörte a conser-
vativ pártot s a szabadelvűek jutnak győzelemre, Őt szülő-
városának választják szolgabirájává. Tiszte — elgondol-
ható — a nehéz időkben nem lehetett könnyű, de viselte 
a nála szokott erélylyel és hűséggel egész a szabadság-
harc letipratásaig. 

Az 1848-ik év másként is a legfontosabb fordulója 
életének. Ez év májusának 16-án kelt egybe ma már 
mélyen gyászoló özvegyével, Küry Te.rézzel. Kovács Ferenc 
végtelen sokat köszönhet feleségének. Az az odaadó hű-
ségű, egyedül férjének és férjében élő, — az a törhetetlen 
szorgalma mellett minden követelés nélkül való — az a 
fényt és csillogást mindenhol és mindenkor kerülő, részt-
vevő jó szíve mellett is okosan takarékos nő összehangzóan 
egészítette ki a férj kitűnő tulajdonait. Küry Teréz nem-
csak az élet örömét és baját, nemcsak a háztartás gondját 
és terheit osztotta meg a jó feleség módjára férjével, ha-
nem közreműködött vele annak jótékonyságában is. De 
viszont a férj is igazi szeretettel ragaszkodott kedves nejé-
hez. Erélyes természete mellett gyöngédséggel halmozta el 
otthonában, szeretettel övezte künt a társaságban, a hová 
lehetett, magával vitte és hogy még a minden köteléket 
széttépő idő se választhassa el őket egymástól: alig van 
jótékonysága, alig van alapítványa, a mely ne a Kovács 
Ferenc és Küry Teréz együttes nevét viselné. 

Az önkényuralom sötét éveiben újra gazdálkodásába 
merül. De a nyugalmat nem tűrő lelke, — ha már másutt 
nem lehetett, — a gazdálkodás mezején akarván példájá-
val polgártársainak használni, a fa, főleg a gyümölcs-
tenyésztés körül fáradozott. Midőn pedig az önkényuralom 
erkölcstelen épülete ingadozni kezd, a viszonyok változása 
végpihenésre kényszerített erejét munkára hívja. Legelső 
munkatért az egyházi élet mezején talál az egyháza iga-
zaiért és javáért lángoló lelke. Már az 50-es évek végén 
behívják a presbyteriumba. A szeptemberi pátens teremt 
első mezőt tevékenységének. Hogy a hód-mező-vásárhelyi 
ev. ref. egyház és a békés-bánáti egyházmegye a pátens 
nehéz küzdelmeiben hűséggel megáll az autonom egyház-
kormányzat mellett: abban neki van legfőbb érdeme. 
Ekkor történt a következő, nem egészen ösmeretlen eset. 

Az esperes T. F. hód-mező-vásárhelyi egyik lelkész 
az egyházmegye közgyűlését kora tavaszszal Makóra hívja 
össze, de a hatalom fenyegetésére később el akarja azt 
napolni. Kovács Ferenc erélyesen ellenzi s a nagy családú 
esperesnek azon ünnepélyes Ígéretet teszi, hogy ne aggód-
jék, mert ha a gyűlés megtartása miatt baj érné, míg neki 
egy darab kenyere lesz, megosztja azt az esperessel és 
családjával. 

Az esperes és egy másik lelkésztársa meg is indul-
nak, de a feneketlen sár miatt nem haladhatván, már vissza-
fordulnak. Kovács Ferenc és a vásárhelyi többi presbyter 
szemben találják és követik, hogy az esperes kocsija elé 
több lovat fogjanak, de a gyűlésről semmiesetre el ne ma-
radjanak. Kovács és társai, mert az ő kocsijok sem tud ha-
ladni, jobbára gyalog teszik meg az utat, de estére mindnyájan 
megérkeznek Makóra. Valóban a gyűlést másnap a csá-
szári biztos ellenzése dacára nagy lelkesültséggel meg-
tartják. 

Ilv határozott magatartása, hozzájárulván később 
áldozatainak szakadatlan sora, szerezte meg számára azon 
kitüntetéseket, hogy nemcsak a hód-mező-vásárhelyi egy-
háznak ettől fogva szakadatlanul. 36 évig presbytere, egy 
ízben főgondnoka, a békésbánáti egyházmegyének 30 éven 
át a sürgető marasztás dacára lemondásáig világi tanács-
birája; mind a két országos zsinaton egyházmegyéjének 
egyik rendes, nem egyszer az egyetemes konventnek tagja 
és végül a tiszántúli ev. ref. egyházkerületnek több mint 
egy évtizeden át köztiszteletben álló, mindenki által sze-
retettel karolt, világi tanácsbirája volt. Hogy föltétlen egy-
házias érzületéről minő meggyőződés uralkodik egyházkerü-
letünk egyeteménél, csak azon egyetlen tényre hivatkozom, 
hogy midőn az egyházkerület az egyházi értekezletet 
megalakította, annak világi elnökségét egyhangúlag ő rá 
ruházta, s ő a bizalomnak készséggel is hódolt. 

Futó Miháty. 

E G Y H Á Z . 

A pesti egyházmegye közgyűlésén Szánfhó János 
esperes és Darányi Ignác tanácsbiró elnöklete alatt az új 
egyházpolitikai törvényekről két ízben is volt szó. Darányi 
Ignác megnyitó beszédében kifejezést ad annak a remé-
nyének, hogy a hitélet az állami anyakönyvvezetés és a 
polgári házasság életbe léptetésével csökkenni nem fog. Minél 
inkább segítségére lesz az egyház az államnak a törvé-
nyek végrehajtásánál, annál többen fogják az egyház ál-
dását igénybe venni. Hivatkozik Németország példájára, 
hol addig, míg az egyház agitált az állam hasonirányú 
törvénye ellen, azt nyerte vele, hogy saját híveit elidege-
nítette magától; ellenben akkor, mikor az agitálást meg-
szüntette, majdnem minden házaspár egyházilag is össze-
adatta magát. A hazai protestáns egyház is minél inkább 
támogatja az állam törekvéseit, annál inkább fogja meg-
tartani azt a pozíciót, melyet eddig a hazai felekezetek 
sorában elfoglalt. A reformoktól nem fél, sőt megfelelő 
lelkipásztori tevékenység mellett azoktól várja az egyházak 
s azok egyházi életének felvirágzását. Az esperesi jelentés 
tárgyalása után a püspökök miskolci javaslatára tettek 
észrevételeket. Kimondták, hogy a javaslattól eltérőleg a 
házasulandókat egész szeptemberben hirdetni lehet, mert 
az állam respektálni fogja az egyházi hirdetéseket. (A 
»Javaslat« készítőinek, úgy látszik, kikerülte a figyelmét, 
hogy az igazságügyminiszter a végrehajtási rendelet 60. sza-
kaszában világosan kimondja, hogy az egyházi hirdetés 
egész szeptember végéig érvényes. Szerk.) A családkönyvek 
ügyében azt javasolja a közgyűlés, hogy jövőre az anya-
könyvek család,könyvszerüleg vezettessenek s erre a kon-
vent készítessen kötelező mintát. — Az országos lelkészi 
gyámintézet tervezetét általánosságban helyeslik, de kíván-
ják, hogy az 5 »kárenc év« megszüntettessék s az özve-
gyek azonnal kapjanak segélyt. A járadék-rendszer vál-
toztassék át osztalék-rendszerré, vagyis kiki annyi segélyt 
kapjon, a mennyi jut. — Végül a közgyűlés hozzájárult 



ahhoz, hogy a budapesti harmadik lelkészi állás 1550 fo-
rinttal rendszeresítessék s hogy az újpesti leány-egyház 
850 frt lelkészi fizetéssel anyaegyházzá alakuljon. 

A dunáninneni ev. egyházkerület közgyűlésén, 
mely aug. 21—22-én Pozsonyban Baltik Frigyes püspök 
és Laszkáry Gyula elnöklete alatt tartatott, a rendes 
folyó ügyek elintézése mellett a renitens esperességek 
ügyével foglalkozott. A nyitrai és trencséni esperességek 
ugyanis ezen a gyűlésen újból bejelentették, hogy a zsi-
nati törvényeket, miután azok szerintök nem törvényesen 
hozattak, magukra nézve kötelezőknek el nem ismerik és 
a kerületre képviselőket nem küldenek. A kerületi köz-
gyűlés pedig a mult évi határozatához képest a renitens 
esperességek ellen fegyelmi vizsgálatot rendelt, s kimondta, 
hogy állami segélyben addig nem részesülnek, míg a tör-
vényes útra vissza nem térnek. A tót jegyzők hivatalaik-
ról lemondottak s helyettük újakat választottak. 

A dunántúli evang. püspökválasztás ügyében 
írják lapunknak : Gyülekezeteink és a papság körében nem 
csupán a Gyurátz és Poszvék nevét emlegetik, hanem 
kívülök még Sántha Károly az ismert költő-pap, Kund 
Samu, Bognár Endre és Horváth Samu is szóban van a 
püspökségre. 

A debreceni lelkészválasztás ügyében újabb moz-
zanat, hogy az állásra kilenc lelkész pályázott, kik közül 
8-at minősítettek: Biki Károly györgyteleki, Dombi Lajos 
b.-gyulai, Fáncsik .János naszályi lelkész, Mitrovics Gyula 
sárospataki theologiai tanár, Sikó Endre t.-várkonyi, Szele 
György tépei, Vértessi Mór b.-tordai és Zoványi Jenő 
t.-földvári lelkészek. A választók Mitrovics Gyula és Szele 
György körül csoportosulnak. 

A szatmári irodalmi kör választmánya Fehér-
gyarmaton Luby Géza orsz. képviselő, egyházmegyei, 
tanácsbiró elnöklete alatt tartott ülésében elhatározta, hogy 
a kör által kiadott, de időközben megszűnt hírlapot a 
prot. eszmék szolgálatára újból megindítja és mindaddig 
fentartja, míg egy nagyobb szabású és az ország köz-
pontjában szerkesztendő napilap nem fog keletkezni a 
protestánsok jogos érdekeinek megvédésére. Az új lapot 
októberben indítják meg és szerkesztői Biki Károly és 
Varga Lajos lelkészek lesznek. — Vidéki protest. lapok 
működésére szükségünk van. ezt elismerjük; de vigyázza-
nak a szatmári kör új lapszerkesztői, hogy derekabb lapot 
állítsanak elő, mint a megszűnt »Szatmári Hirlap«, mely-
ben ugyancsak kevés volt az evangeliumi keresztyén lélek 
s a protestáns szellem. 

A békési evang. esperesség közgyűlésén főtárgy 
volt az esperesség háromfelé osztása, a mely Veress Józset 
lelkész, országgyűlési képviselő javaslatára békési, arad-
békési és arad-csongrádi esperesség néven következőleg 
eszközöltetett: A békési esperesség áll Szarvas, Kondoros, 
Bánfalva, Csorvás, Orosháza és Tótkomlósból. Lélekszám 
54.000. Az arad-békési esperesség áll: Arad, Apatelek, 
Varsánd, Szemlak, Csaba, Megvesegyháza, Mezőberény, 
Gyoma egyházakból. Lélekszám 39.070. Az arad-csongrádi 
esperesség áll: Alberti, Ambrózfalva, Pitvaros, Bánhegves, 
Nagylak, N.-Szt.-Miklós, Makó, Szeged, Vásárhely, Szentes 
és Földvárból. Lélekszám 18.710. A közgyűlésen meg-
semmisítették a nagylaki papválasztást, mely Boor József 
személyében egy hirbedt túlzó tótot juttatott volna e nagy 
parókhiába. 

A péceli egyházközségről írják nekünk a követ-
kezőket : T. Szerkesztő úr! Mint laikus becses lapját folyton 
olvasom. Örömem telik abban, hogy egyházunk protestáns 
lelkészei mily nagy és szép eszméket váltanak benne. 
Különösen a most szőnyegen levő belmisszió megvitatása 
igen érdekelt. Hogy mily magasztosan lehet ezt megol-
dani, különösen kezdő új, fiatal lelkészeinknek, mutatja 
ama szép példa, a melynek szemtanuja voltam Pécelen, 
hol a buzgó fiatal lelkész, György László ur ki nem 
fáradó munkásságával hallgatóit annyira magához vonza, 
hogy nála nélkül semmit, nevezetesen nem tesznek gyü-
lekezete tagjai, míg tanácsát ki nem kérik. Finom modora, 
egyháza iránt lángoló szerelme már több áldozatra hívta 
tel gyülekezetét és most legközelebb . . . én népmulatságot 
rendezett bevonván az ott időző, üdülést kereső fővárosi 
s helybeli intelligenciát s Czike Ferenc tanár úrral együtt 
a ki ködképeket mutatott be, 107 forintot szereztek az 
egyház javára. Áldás az ily megbecsülhetetlen lelki pász-
torra. Laikus. 

I S K O L A . 

A budapesti ev. ref főgimnáziumban (IX. Lónyay 
utca 4/c.) az 1895/96-dik évi iskolai évre a beiratások 
szeptember 1., 2., 3., 4-én délelőtt 8 —12-ig lesznek. A 
beiratás ideje alatt, szeptember 2-án a javító-, 3-án pedig 
a magánvizsgák fogadtatnak e l Szeptember 5-én délelőtt 
kilenc órakor a tanévet megnyitó isieni tisztelet után a 
tanítások azonnal megkezdetnek. Az igazgatóság. 

A debreceni ev. ref. főgimnáziumban a növen-
dékek beírása, a mennyiben a mult iskolai év végén tar-
tott fölvétel alkalmával az egyes osztályok létszáma be 
nem telt, szeptember 1—8. napjain történik; még pedig, 
a batáridő első felében csak protestáns vallásúak, második 
felében, vagyis szeptember 5-ikétől kezdve pedig bármily 
vallású növendékek jelentkezhetnek a fölvételre. A javító 
és pótló vizsgálatok aug. 30. és 31-én tartatnak, még 
pedig a négy felső osztályé aug. 30-án, a négy alsóé 
aug. 31-én. Az első osztályba lépő és iskolai jótétemé-
nyekért folyamodó tanulók fölvételi vizsgálata aug. 31-én 
és szept. 1—2. napjain lesz. — A magánvizsgálatok: a 
VIII. osztálybeli növendékeké aug. 30. és 31-én,. a többieké 
szept. 2—4. napjain tartatnak, még pedig délelőtt az írás-
beli, délután a szóbeliek. Az érettségi vizsgálat : az írás-
beli szept. 7—8. napjain lesz; jelentkezni lehet a teljes 
érettségi vizsgálatra aug. 31-én délelőtt 12 óráig, a javító 
vizsgálatra szept. 5-ig bezárólag az igazgatóságnál. Azon 
tanulók, kik a debreceni ev. ref. egyház kezelése alatt 
lévő ösztöndíjakért ú. m. Gönyei-Dusócky, Kálmánchey, 
Klobusicky-Pallav, Pallay, Szegedi, Szoboszlay-Pap, Szondi-
Kenessey, Várádi-Aszalay alapítványért akarnak folya-
modni, okmányaikkal fölszerelt kérvényüket szept. l-ig 
tartoznak az igazgatósághoz beadni. A Szondi-Kenessey 
alapítványra vonatkozólag, mivel a fölveendő ösztöndíjasok 
közül tizen tápintézeti jótétemény alakjában, öten pedig 
pénzben kapják az ösztöndíjat, a folyamodónak meg kell 
jelölnie kérvényében, hogy mily alakban kéri az ösztöndíj 
adományozását. Az igazgatóság. 

Tisza Kálmán az iskoláért. Tisza Kálmán, Ma-
gyarország egykori miniszterelnöke Gyorok községhez tar-
tozó Csegod nevű pusztán tanyai iskolát állított fel s e 
célra díszes épületet és tanítói lakást építtetett, a tanító-
nak pedig 700 frt fizetést ad. Követésre méltó jó példa. 



Az Eötvös-alap országos tanító-egyesület aug. 
20-án közgyűlést tartott, a melyen összesen 2900 frtot 
ítéltek meg ösztöndíj és segélyképen tanulóknak s a 
tanítók özvegyeinek. 100 frt ösztöndíjat kapott Munk 
Ignác joghallgató. 50—50 frt ösztöndíjat kaptak Schiff 
Izidor és Bernhard Károly I. éves joghallgatók és Tausz 
Géza orvosnövendék. Borsos Károly ref. theologus, Józsa 
Gyula. Kovács Béla, Ősz Lázár, Stankovics Vilmos, Mohócy 
.János, Hraskó Kálmán, Farkas Károly, Szentimrey Jenő, 
Juhász István középiskolai tanulók, Benedek Margit, Kom-
játhy Paula, Orsovszky Mária, Polyanszky István, Ujlaky 
Vilmos, Kelement Ödön, Gyurka Gizella, Szász Ilona, 
Simon Erzsébet tanítóképzői és kisdedóvó képzői növen-
dékek, továbbá Stock Károly, Faragó Ákos, Szinodics 
Szilárd, Mihályovics Károly, Pédery Gyula, Somlyay 
Vilma, Tulogdy Zoltán, Balla Irén tanulók, kik valameny-
nyien tanítók gyermekei. 50—50 forint segélyt szavaztak 
meg Heé Lajos vak tanító, Kalmár Teréz és özv. Nagy 
Ferencné, Bárdon Józsefné, Boga Bálintné, Podhorszky 
Vendelné, Tóth Mibályné, Virányi Józsefné, Marosi Sá-
muelné, Berényi Sándorné, Komócsy Józsefné. Ogonovszky 
Ferencné. Dely Anna, özv. Gamsjáger Ernőné, Györgyi 
Ernőné, Homonnay Istvánné. Peszer Jánosné özvegy ta-
nítónék részére, továbbá Peterec István tanító családjának, 
Farkas Teréziának, László János tanító árva unokái 
részére, Timov Ferenc, Janis Gusztávné árvái és Péntek 
István nyug. tanító részére. 

Iskolafelavatás. Kis-Palugyán Boltik Frigyes ev. 
püspök nagy közönség jelenlétében avatta fel az ottani 
új ev. népiskolát. A kis község lakosai nagy áldozattal 
elejét vették annak, hogy kis gyermekeiknek ne kelljen 
ezután zord téli időben Liptó-Szt.-Miklósra menni iskolába. 
A felavatási ünnepélyen ott volt dr. Matuska Péter or-
szággyűlési képviselő is. Az ünnepély alkalmából a püspök 
hosszabb beszédet intézett az egybegyűltekhez, melyben 
kiemelte és méltatta a lakosok áldozatkészségét. Lelkes 
szavakkal szólítá fel híveit, hogy neveljék gyermekeiket 
becsületes emberekké, hogy az egyház és a haza javára 
teljesíthessék egykor polgári kötelességüket. 

A kecskeméti egyházmegyei ref. tanító egye-
sület folyó hó 16-án Kecskeméten tartotta évi rendes 
közgyűlését Losonci László elnök nagyobb szabású érte-
kezést olvasott fel a tanító és tanítvány közötti viszony-
ról, a bizalom felgerjesztéséről s a sikeres tanítás egyéb 
kellékeiről. A pénztár megvizsgálásáról s a jövő évi költ-
ségtervről tett választmányi jelentést a közgyűlés meghall-
gatta s elfogadta. Somogyi Kálmán elhalt gombai tanító-
ról Hörömpő Ferenc emlékezett meg. Sok vitára adott 
alkalmat a dunamelléki ev. ref. egyházkerület népiskolái-
nak szervezetére, igazgatására és rendtartására vonatkozó 
Szabályjavaslat. melyet a nagykőrösi tanítóképző intézet 
tanári kara készített. E szabályjavaslat 29-ik pontja a 
tanítók állomásának elhagyásáról intézkedik, kimondván, 
hogy tanév közben senki állását el nem hagyhatja, ha 
csak arra az esperes, egyháztanács, iskolaszék beleegye-
zését nem adja. A közgyűlés a szabályjavaslat e pontját 
a tanítókra sérelmesnek látja s kéri a felsőbb hatóságot, 
hogy azt hagyja ki, vagy gyökeresen változtassa meg. 
H. Kiss Kálmán az országos tanítói árvaházi gyűjtés 
eredményéről számol be. Cséri László »Miért nem lehet 
az erkölcsi nevelés terén kellő sikert elérni a népiskolák-
ban* ? című értekezést olvasta fel. Losoncy László Pesta-
lozzi paedagógiáját méltatta, élettörténetét s nevelési el-
veit. Következett a tisztújítás. Elnök ismét Losoncy 
László lett. 

s'.r.v:.: t 

GYÁSZ ROVAT. 

f Kubinyi Károly a szatmármegyei Börvely köz-
ség ev. ref. lelkipásztora aug. 21-én 68 éves korában 
elhunyt. Egyházának és hazájának egyaránt híven vitéz-
kedő szolgája volt. A sárospataki főiskolából mint nyol-
cadik oszt. tanuló több társával együtt az egész sza-
badságharcot hősiesen végig küzdötte. A lelkészi pályán 
meg mint a Krisztus katonája vitézkedett évtizedeken 
keresztül. Egyházmegyéjében tanácsbirói tisztet is viselt. 
Béke hamvaira! 

f Özv. Gönczy Pálné, szül. Végh Josefa asszony 
hosszas betegség után áldásos életének 69-ik évében folyó 
hó 24-én Karácsondon jobblétre szenderült. A néhai kul-
tuszminiszteri államtitkár és hírneves paedagogus özvegye 
utolsó éveit Karácsondon, teljes visszavonultságban töltötte, 
azelőtt azonban évtizedeken át tevékeny részt vett a fő-
városi nőegyesületek jótékony működésében. Az országos 
nőképző-egyesületnek hosszas ideig pénztárnoka és egyik 
vezéregyénisége, az országos nőipar-egyesületnek szintén 
befolyásos tagja volt. Jóságos lelkéért sokan szerették, 
áldásos munkásságáért sokan áldják. Gyászjelentését leánya: 
Gönczy Etelka, Csiky Kálmán műegyetemi tanár neje; fiai 
Gönczy Pál és Gönczy Béla: menyei és 13 unokája írták 
alá. Holttestét Budapestre szállították s itt temették el a 
családi sírboltban a Kerepesi-úti temetőben. Béke hamvaira! 

f Özv. Erdélyi Jánosné szül. Csorba Ilona asszony, 
a hírneves sárospataki volt tanár és író özvegye, folyó hó 
20-án özvegysége 27-ik évében hosszas szenvedés után 
Komáromban jobblétre költözött. A kiadott, gyászjelentés-
ben hozzátartozói ezt írják: >Fájdalmunkban egyetlen vigasz-
talásunk az a tudat, hogy a boldogult hitvesi és anyai 
hivatásának fenkölt teljesítésében élt s hogy mindazok, kik-
hez rokoni és baráti láncok csatolták, velünk vannak rész-
vétőkben s velünk őrzik emlékezetét*. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Baltik Frigyes dunáninneni ev. 

püspök, ki szeptember 1-én köszönt be új parókhiájába 
B.-Gyarmaton, hír szerint szintén lemond püspöki állásáról 
és új választásnak veti magát alá. — Farbaky József 
nyíregyházi lelkészt és hegyaljai esperest a király a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tüntetett ki. minek ünnepélyes 
átadása a napokban volt. — A karcagi ev. ref. gimná-
ziumban Szalmássy Gergely 33 évi működés után nyuga-
lomba vonult, helyébe Bulyk Béla volt kisújszállási tanárt 
választották; új tanárok lettek Majtényi Endre a termé-
szetrajz és földrajz, Kemény Árpád a német-magyar és 
Horváth Ferenc a latin-magyar tanszéken. — A ruszki-
nóci evang. egyház tanítójává Busznyák Károlyt, a gombai 
ref. egyház kántortanít ójává Gál Dénes tanítót válasz-
tották meg az illető gyülekezetek. — A bánsági evang. 
egyházmegye alesperesévé Kernuch Adolf sándorfalvi lel-
készt, főjegyzőjévé Zvarinyi Emil lieblingi lelkészt válasz-
tották a legutóbbi egyházmegyei közgyűlésen. 

* Esperes-választás. A barsi ev. reform, egyház-
megyében, mint nekünk írják Jókai Lajos lemondása 
folytán megürült esperesi széket f. hó 23-án töltötték be. 
A szavazatokat br. Nyáry Béla egyházmegyei világi 



főgondnok elnöklete alatt Varsányban bontotta fel az 
erre kiküldött bizottság s örömmel állapították meg a 
választás eredményét, mert Juháss Pál nagy-sallói lel-
kész egyházmegyei főjegyző személyében oly egyént emelt a 
közbizalom e fontos és sok körültekintést igénylő állásra, ki 
mindenkor meg fogja oldani a reá váró nehéz feladatokat, 
s ki már mint egyházmegyei főjegyző minden téren tapasz-
talt előkelő tapintatos eljárása, hivatásos ügybuzgalma s 
már is számos érdemei által valóban hivatva van ezen 
vezérségre. 

* Nyilt levél a szerkesztőhöz. Nagy megbotrán-
kozást és felháborodást okozott ma Mezőtúron az ev. ref. 
vallású bivek között az egyik lelkésznek, nt. Lukács Dá-
niel úrnak, kiérdemesült esperesnek azon eljárása, hogy 
reggeli 7 órakor meghúzatta mind a négy harangot és az 
éjszaka az utcák sarkain kifüggesztett »Mi történt az 
éjjel« nagybetűs nyomtatványoknak olvasgatása által úgy 
is felizgatott nép, miután vasárnap kihirdették, tegnap 
egész nap dobolták, hogy semmifélét dolgozni sem bent 
a városban sem kint a tanyákon nem szabad 50 frt bír-
ság terhe alatt, szaladva kérdezte, s találgatta egymástól: 
mi baj, mi történt és tódult a templom felé. hol azután 
megtudta a nevezett lelkész úr káplánjával tartatott Szent 
Istvánt dicsőítő imából, hogy azért van a rendkívüli 
harangozás, azért van az alkalmi isteni tisztelet, szóval 
azért van mindaz a nagy hűhó, most a mi még sohasem 
történt Mezőtúron, ebben a nagy kálvinista magyar város-
ban s egyházban, egy senkit — még lelkésztársát sem — 
kérdezett öreg pap, az ev. ref. egyházban és gyülekezet 
által ennek híre s tudta nélkül most 1895. aug. 20-dik 
napján a templomban Szent István ünnepet tartatott. — 
Miután mi ev. ref. vallású puritán kálvinisták már gyer-
mekkorunk óta úgy tanultuk meg helv. hitvallásunkból, 
hogy nekünk a jó Istenen és szent fián az Úr Jézus 
Krisztuson kívül más szentünk nincsen és nem is szabad 
rajtuk kívül senkit is imádnunk; miután nekünk eddig 
nem volt egyházi s templomi ünnepünk István király 
napja; miután sem országos, sem egyházi törvényt nem 
ismerünk, mely ennek egyházi megünneplését rendelné és 
parancsolná: tiszteletteljesen kérjük nagytiszteletü tanár 
szerkesztő urat, szíveskedjék becses lapja legközelebbi 
számában — protestáns közügy levén — tudomásunkra 
hozni, hogy helyesen cselekedett-e nt. Lukács Dániel 
mezőtúri ev. ref. lelkész úr vagy nem és hogy melyik 
egyházi vagy világi törvény rendeli azt, hogy Szent István 
király napját mi ev. ref. vallású gyülekezetek is megünne-
peljük? Mezőtúron, 1895. aug. 20-án. Többek nevében: 
Némó. (Nyilt válasz. A mezőtúri első lelkész úr, ha úgy 
cselekedett, a mint itt előadatik, nézetem szerint nem 
helyesen cselekedett. Sem formailag, sem érdemileg. És 
pedig azért nem, mert a Szent Istvánnapot eddig még 
egyházi törvény egyházi ünneppé nem tette, a polgári 
pedig csak munkaszünetes nemzeti ünneppé nyilvánította. 
A formai vagy egyházjogi hiba tehát abban áll, hogy egy-
házi elöljárósága megkérdezése nélkül s gyülekezete meg-
ütközésével mintegy önjogulag egyházi ünnepet instituált. 
Érdemileg vagy bitelvileg abban van a hiba. feltéve a 
közlés teljes megbízhatóságát, hogy egv halandó embert, 
kit különben a pápás egyház a maga szentjei közé emelt, 
közimában kultusilag dicsőített, tehát quasi vallásos tiszte-
letben részesített, a mi ellenkezik az evangeliomi tiszta 
keresztyénséggel, mely szerint vallásosan csak a »szent-
háromság egy örök Isten* imádandó és tisztelendő. De 
magára az ünneptartásra nézve némi mentségéül szolgál-
hat mezőtúri lelkésztársunknak az a körülmény, hogy a 
Szent Istvánnapi nemzeti ünnep egyházi része egyház-

hatóságilag eddig még se rendelkező, s tiltó intézkedéssel 
rendezi.e nincs, s ebből folyólag azt több helyen a gyüle-
kezet vagy a lelkipásztor kezdeményezésére tényleg egy-
házi formában, templomban is megünneplik, de a nagy 
többség nem is gondol egyházi ünneplésre. Azt hiszem, 
hogy a mezőtúri első lelkész urat is ez az egyházjogi és 
dogmatikai homály és zavar tévesztette meg, a min néze-
tem szerint világos egyházhatósági rendelkezéssel lehetne 
és kellene is segíteni. Ez szóm és mondásom. Szerk.) 

* Angol nyelvi tanfolyam. A budapesti skót isko-
kolában (Hold-utca 17. szám alatt, az Újépület szomszéd-
ságában) szeptember hó elején férfiak számára angol 
nyelvi tanfolyam nyílik. A tanórák előreláthatólag hétfőn, 
szerdán és szombaton esténként 8—9 óra közt lesznek. 
Tandíj havonként három forint. A beiratások nevezett 
helyen augusztus hő utolsó hetében kezdődnek, a mely 
alkalommal bővebb felvilágosítással szolgál az angol tan-
folyamot vezető tanár. Budapest, 1895. augusztus 15-én. 
Az igazgatóság. 

1260/95. sz. P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megüresedett duna-pataji ref. 
lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomással hivatalos becslés szerinti 1600 frt 
évi jövedelem van összekötve, s e szerint az állomás I-ső 
osztályú. 

A megválasztott lelkész az özvegyi kegyév leteltével 
1897. ápril 24-kén lép hivatalába, s ennek jövedelmei 
élvezetébe. 

Kellőleg felszerelt kérvények a solti egyházmegye 
esperesi hivatalához, Baksay Sándor espereshez Kun-
Szent-Miklósra küldendők. 

Pályázati határidő 1895. október hó 3. 
Halas, 1895. augusztus 23-án. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

1269/95. Pályázati hirdetés. 
A felsőbaranyai reform, egyházmegyébe kebelezett 

haraszti anyaegyházban elhalálozás által megüresedett lel-
készi állomásra, melynek javadalma hivatalosan 1073 
(egyezerhetvenhárom) forintra van felvéve s ennélfogva 
az egyház III. osztályú, ezennel pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó lelkész a felsőbaranyai egyház-
megye lelkészi gyámintézetének kötelezett tagja s hivatalát 
az 1*97. évi április hó 24-én köteles elfoglalni. 

A kellőleg felszerelt pályázati folyamodványok f. é. 
szeptember 30-ki határidővel nagvt. Dányi Gábor esperes 
úrhoz (Kis-Gsány u. p. Oszró) küldendők. 

Budapest, 1895. augusztus 24-én. 

Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szei'kcsütíísíg: 

IX. kerület, Pipa-ulc.a 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadri-hivatal: 
Hornyátiszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

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

Kiadja : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt JíO kr ; egész évre : 9 frt. 

JSgyes szám ára 20 kr. 

A vallási unió kérdéséhez. 
Visszhang Tóth L. » Vallásfelekezeti magyar unió* című cikkére. 

Tóth Lajos ügyvéd és egyháztanácsos e Lap 29-ik 
száma vezércikkében unióra hívja fel a két evang. vallású, 
valamint a görög kath. keresztyéneket. Jeles cikke, ügy 
hiszem, nemcsak az én, hanem mások figyelmét is meg-
ragadta, s legyen szabad e nagyfontosságú felhívásra vála-
szolnom. egyéni nézeteimet elmondanom. 

A két evang. egyház egyesítése már a negyvenes 
években napirenden volt. 1843-ban bizottság is volt e 
tárgyban kiküldve, a két egyház jeleseiből: Székács és 
Fay András — a magyar Aesop — tagjai voltak e bizott-
ságnak, a melynek munkálata minden gyülekezeti levél-
tárban feltalálható s első lépésnek tekintendő az unió szen-
télyéhez. De hát akkor nem sikerült az unió, közbejött a 
48-diki forradalom, a mely a figyelmet más felé terelte, 
az önvédelmi harc foglalta le az ország érdeklődését és 
figyelmét. A forradalom után tétetett újra egy lépés az unió 
felé: a budapesti egyesült prot. theologia felállítása által. 
Ez is rövid ideig állott fenn, pedig ez volt hivatva a leendő 
papok testvéresedését első sorban előmozdítani. Az onnét 
kikerült papokkal hitték legkönnyebben keresztül vihetni 
az unió nagy és dicső eszméjét. Sajnos, hogy az egyesült 
theologia feloszlott (A theologiai intézet nem oszlott fel, 
csak az ágost. evangélikusok léptek ki belőle. Sserk.) s a 
hozzá kötött remények füstbe szálltanak! Magam is egyike 
vagyok az uniált protestáns theologia növendékeinek, most 
is örömmel emlékszem vissza a boldogul együtt töltött 
szép időre. 

Tóth Lajos a két hitvallású evangélikusokat és görög 
katbolikusokat az ezredéves nagy nemzeti ünnepre egy-
mással összeolvadva, egyházilag összeforrva szeretné látni. 
Bizonyára szebben nem is ünnepelhetnők meg a millen-
niumot, mintha ez megtörténhetnék! De hát hogyan is 
történhetnék meg ezen egyesülés ? A görög katholikusok-
ról nem szólok, de a két protestáns vagy evang. felekezet 
egyesülése mikép lehetne eszközölhető ? E kérdésre fele-
letül csak azt mondom, hogy úgy nem, a mint azt Tóth 
Lajos kontemplálja, t. i. hogy a kisebbség rendelje alá 
magát a nagy többségnek. Egyesség mind a két felnek 

engedékenysége által jöhet létre legkönnyebben. Merev 
álláspont, »nem engedünk« jelszó mellett kiegyezni nem 
lehet. Régebben is ez volt a baj. Török és Székács püs-
pökök próbálták az uniót. Török azt mondá Székácsnak: 
»mi többen vagyunk, hát csak jöjjetek át hozzánk, szíve-
sen fogadunk benneteket«. Ekkor is a merev magatartás 
szegte szárnyát az egyesülésnek. Engedni vagy feladni 
valamit mind két félnek kell, különben egygyé soha nem 
lehetünk. Nézetem szerint lehetne is valamit engedni, a 
nélkül, hogy a lényegeset vagy főt feláldoznók. 

Tóth Lajos cikkében részleges, vagyis magyar uniót 
akar, a magyar ajkú evangélikusok és reformátusok unió-
ját. Ily részleges unió nem volna kívánatos. Egyetemes 
vagy semmi unió. Németjeink mind, tótjaink nagy része 
magyar érzelmű. Ezek, ha velünk jönnek, meg fognak 
magyarosodni. Nem kell neki egy emberöltő, magyarokká 
leendenek. Már az új kerületi felosztás is ezt célozza. Hát 
ha még az unió meglesz, még jobban közibénk ékelhet-
nénk őket és magyarosodások könnyebben lenne eszközöl-
hető. Nem részleges, hanem egyetemes unió volna tehát 
kívánatos. 

De hát hogyan volna ez kivihető? Mindenekelőtt a 
váltanokra nézve kellene tisztába jönnünk. A legfőbb 
különbség köztünk az úrvacsora dogmájánál van. Mi az 
ubiquitás tanát tartjuk az úrvacsoránál, a református test-
vérek pedig e tant elvetik. Nálok az Úrvacsora, Jézus 
Krisztus utolsó vacsorájának emlékezetét megújító emlékjel 
s a Jézus Krisztus szellemi jelenlétének jegye és pecsétje. 
Mi ostyát és nem kenyeret veszünk, vagyis kapunk, a mi 
megint egy kis különbség. Református testvéreink, a biblia 
szavaihoz szószerint ragaszkodva, kenyeret és bort hasz-
nálnak az Úrvacsoránál. Hát ebben valami lényeges különb-
ség nincs. Az ostya is liszt és vízből van, mint a kenyér. 
Hogy Jézus a páskha ünnep előtti napokban inkább a 
mienkhez hasonló kenyeret evett tanítványival, az bizo-
nyos. Az ostya meg nem penészedik, könnyen eltartható ; 
míg a kenyér soká el nem tartható és megpenészedik. Az 
ostya mellett szól az a körülmény is, hogy a betegek köny-
nyebben vehetik, mint a kenyeret. Volt rá esetem. Gyüle-
kezetemben négy ref. atyafi lakik, a kik jobbára az én 
szolgálatommal élnek és csak anyakönyvezés végett kül-
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döm el a keresztelési és halálozási eseteket az illető ref. 
lelkész testvérünkhez. Volt .egy esetem, a midőn egy ref. 
beteg atyafihoz hívtak gyóntatás végett. Vittem ostyát és 
kenyeret, felhívtam a beteget, hogy válaszszon az ostya 
és kenyér között és nagy csodálkozásomra az erős ref. 
vallású ember nem a kenyeret, hanem az ostyát válasz-
totta, azt mondván: hogy a kenyér már nem megy le, 
de az ostya könnyebben lemegy. Ebből folyólag a ki 
mint kívánja, úgy adjuk fel neki az Urvacsorát. 

Az ubiquitás tanát mi, a praedestinació tanát pedig 
ref. testvéreink adnák fel. (?) 

A keresztségre nézve, melyet elébb kellett volna 
említenem, szinte van némi kis különbség közöttünk. Mi 
evangélikusok a szükségbeli keresztelést a bába által akcep-
táljuk, ref. testvéreink azt teljesen mellőzik és csak a lel-
kész által végbe vitt keresztséget fogadják el. Ebben a 
tekintetben a szükségbeli keresztséget elhagyhatnánk, úgy 
is a bába által végbe vitt keresztség, ha a gyermek meg-
marad, a templomba elhozandó és a keresztség megerő-
sítendő. 

Mi volna még, mire nézve megegyeznünk kellene ? 
A palást és Luther-öltöny viselése szintén különbség köz-
tünk. Erre nézve a lelkészre hagynám, hogy a kettő közül 
melyiket öltse fel. Egy megyémbeli öreg kollegám mindig 
palástot viselt hivatalos ténykedésénél. Az evang. gyüle-
kezetnek sohasem jutott eszébe ezért őt meginterpellálni. 
Mikor azonban püspöki látogatás következett el, mi kolle-
gái figyelmeztettük őt, hogy püspökünk ezért szólni fog 
neki, s csak akkor csináltatott magának Luther-öltönyt. 
Viselne hát kiki az egyesülés után olyan öltönyt, a milyen 
neki jobban tetszik, akár palástot, akár Luther-öltönyt. 

A templomi oltár a református atyafiaknál szokatlan, 
helyette asztal van a templomba állítva. Itt is a hol oltár van, 
maradjon meg az oltár; a hol asztal van, járuljanak ahhoz a 
hívek. Az orgonára nézve úgy sincs már különbség; a 
hol tehetik, úgy is beállítják a református atyafiak is tem-
plomaikba, mint a vallásos áhilat hatalmas eszközlőjét. 

Az isteni tiszteletre nézve az igehirdetés lévén mind-
két egyházban a fő, egyik éven a perikopák, másik éven 
szabad textusok felett tarthatnánk egyházi beszédeinket, 
természetesen a népünk által értett nyelven, vagyis a 
német gyülekezetben németül, a tótban tótul, a magyarban 
magyarul. Énekes könyvünket egyesíteni kellene a refor-
mátus atyafiak énekes könyvével. Mindegyikből a jobb 
énekeket kellene megtartani. Például mi ragaszkodunk jobb 
énekeinkhez, mint: »Mindjó a mit Isten tészen*, >Ki csak 
Istenre dolgát hagyja«, »Erős várunk nékünk az Isten«. 
Az előbbi énekeskönyvünkben, az öreg Gráduálban is, jól 
emlékszem, zsoltárénekek is voltak, még pedig dallamaik 
hangjegyekre letéve szerepelnek abban. 

A templom tornyán kereszt vagy csillag legyen-e? 
Ezt is új építkezések idejéig meg kellene hagynunk. A 
csillag égre emlékeztető symbolum gyanánt tekinthető és 
elfogadható. 

Az elnevezése az uniált egyháznak: evang. reform, 
vallás, elfogadható lehet részünkről is nézetem szerint. Mert 

mi is az evangéliumok alapján állunk és a reformáció 
által megtisztított vallásnak vagyunk hívei, mint ref. test-
véreink. A református zsinat gondolt-e arra, hogy majd 
az uniált egyházra nézve is jó lesz az az elnevezés: nem 
tudom; de annyi bizonyos, hogy jobban nem keresztelhet-
nék meg az újszülöttet, mint ha evang. református val-
lásnak hívnánk és mondanánk. 

Ezekben akartam Tóth Lajos cikkére válaszolni s 
szerény nézeteimet elmondani. Igaza van cikkírónak, hogy 
a millenniumot szebben meg nem ünnepelhetnék, mintha 
a két prot. vallás egyesülhetne! Az óriási terhek, melyek 
a hívekre naponként növekedőleg ránehezednek, egyesült 
erővel könnyebben elviselhetőkké válnának, mint így külön 
élve. Az unióra helyesen mondja gr. Zay Károly, egykori 
egyetemes felügyelőnk, a »Prot. Egyh. és Isk. Lap* 1846. év 
19-ik száma vezércikkében: »Ki az unió életbeléptetésé-
nek ellenszegül, valóban csak sajnálatra méltó, mert hitünk, 
hazánk és az uralkodó ház legszentebb érdekeit nem képes 
felfogni*. Egy másik helyen ugyanő így ír: »Az unió esz-
méje nem hiúság, nem az önző érdek, hanem azon szent 
igazság szüleménye, hogy általa nemcsak hitünk, hanem 
hazánk, az uralkodó dynastia. sőt a keresztyénség és az 
emberiség érdekei is hathatósan szilárdulandnak és erős-
bülendnek, s hogy következőleg elősegítésén lelkesen töre-
kedni szent kötelesség*. A nép nem iszonyodik az uniótól, 
sőt óhajtaná annak mielébbi keresztülvitelét. Schneiker 
Jakab, volt varsádi leikész, az unió buzgó híve, az 1846-iki 
»Prot. Egyházi és Iskolai Lap* 28-dik számában ezeket 
mondja erre vonatkozólag: »A köznép csak a külsőségek 
változtatásában tapasztaljon gyengéd kíméletet, egyházi és 
lelkiismereti szabadságát ne lássa korlátozva: nem fogja 
ellenezni soha az uniót*. 

Fel kell tehát venni az elejtett fonalat! Tovább kell 
haladni a megkezdett ösvényen! Mi az ősapáknak a 40-es 
és későbbi években nem sikerült: az utódoknak, remény-
lem, ha egyszerre nem is, de utóbb sikerülni fog! Csak 
legyen bennünk jó, erős, szilárd akarat, ez az, a mi előbb 
vagy utóbb, de borostyánt arat! 

Adja Isten, úgy legyen! 
N.-Alásony. Kiss Lajos, 

n.-alásonyi ev. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az erdélyi kollégiumok új rendszabályai. 
Augusztus 27-én végződtek be Kolozsvártt ama 

bizottság tanácskozásai, melyet az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület igazgatótanácsa az egyházkerület hét kollégiumának 
tanárai közül hivott össze azért, hogy a kollégiumoknak 
1884. óta érvényben levő rendszabályait módosítsa az 
újabb konventi és zsinati törvények és a változott viszo-
nyok alapján. A bizottság föladata egy tervezet elkészí-
tése volt. 



A tanácskozásokat Kuun Géza gróf egyházkerületi 
íogondnok megnyitó beszéddel kezdte meg. A megnyitó 
magas szárnyalású fejtegetése volt a neveléstudomány 
álláspontjának, a hazafias nevelési elvek kellékeinek. A 
bizottság lelkes éljenzéssel fogadta a tudós főúr nagy-
becsű és gonddal megírott beszédét, mely mintegy essay-
szerüen foglalkozott fontos tárgyával. 

Mielőtt a bizottság a tervezett részletes tárgyalásba 
bocsátkozott volna, három elvi kérdést vitatott meg és 
pedig: 

1. Mily módon engedhető meg az egyes kollégiumok-
nál a benlakási és felügyeleti rendszer eltérő, disszimilis 
fejlődése ? 

2. Szükséges-e a jelenlegi tanárválasztási szabályok 
módosítása? 

3. Módosíttassék-e az igazgató és más kollégiumi 
tisztviselők választása olyan formán, hogy az egyes kollé-
giumi elöljáróságok hármas ajánlata alapján az igazgató-
tanács által választassanak a tisztviselők titkos szavazás 
útján? 

Hosszabb vita fejlődött ki az első kérdés fölött, 
melyben részt vettek Parádi Kálmán egyházkerületi tan-
ügyi előadó, Váró Ferenc nagyenyedi tanár, Simon Ferenc 
szászvárosi kollégiumi igazgató, Szathmáry Ákos kolozs-
vári, Gyulai D. Kálmán m.-vásárhelyi tanárok s kisebb-
nagyobb mérvben a bizottság minden tagja. 

Határozatilag kimondták, hogy a kollégiumok ben-
lakása stb. szervezetének disszimilis fejlődése megenged-
hető, sőt ezt meg kell engedni a kollégiumok fejlődése 
érdekében, mert az egyes intézetek anyagi helyzete, föld-
rajzi és társadalmi viszonyai annyira különbözők, hogy 
egy szabályzat alá vonni valamennyit valóságos Procrus-
tes-ágy lenne reájuk nézve. Köteles azonban mindenik 
kollégium a maga szabályzatát két év alatt az igazgató-
tanácshoz megerősítésre fölterjeszteni. 

Elvileg kimondták, hogy az eddig szokásban volt pénz-
büntetések alól (apróbb összegekig szokták büntetni a 
diákokat) a tanulói fegyelem ellen vétő növendékeket 
mentsék föl, mert ez a pénzbüntetés nem természetes 
büntetési mód és a szülőt, nem a gyermekeket sújtja. 

Igen érdekes és fontos elvi határozat az, mely 
szerint megszüntetik a magántanító! rendszert, helyette a 
felügyelői rendszert alkalmazzák. 

A tanárválasztás módosítását a bizottság nem látta 
szükségesnek, az igazgatóválasztás módosítását föltétlenül 
mellőzendőnek mondta ki a bizottság. 

Ez elvi kérdések eldöntése után fogott hozzá a 
bizottság a tervezet megállapításához, alapul véve a 
Parádi Kálmán által készített javaslatot és két és fél napi 
munka után meg is oldotta a föladatot, melyre össze-
hivatott. 

A javaslat alapjául az egyes kollégiumoktól előzete-
sen bekért vélemények szolgáltak s ennek az előzetes 
intézkedésnek tulajdonítható, hogy hosszabb meddő vitat-
kozások nem voltak. Hosszabb eszmecsere ennél a kér-
désnél merült föl csupán: Megválaszthatok legyenek a 

kollégiumi tisztviselők hivataloskodási idejük letelte után, 
vagy nem ? Parádi Kálmán azt a javaslatot terjesztette 
be, hogy ne legyenek megválaszthatok. A javaslatot (a 
többségben levő igazgatók) leszavazták. 

A bizottság a szüreti szünidőket az eddigi 14 napról 
8 napra szállította le. Megállapították a kollégiumi elemi 
iskolák tantervét is. Újítás lesz az, többek közt, hogy az 
eddigi tanvezető tanár (az elemi iskolánál) címe »elemi 
iskolai igazgató« lesz. 

A tanácskozásokat Kuun Géza gróf meleghangú 
beszéddel zárta he, elismerését kifejezvén a tagok buzgal-
máért, A bizottság részéről Váró Ferenc mondott meleg-
hangú köszönetet az elnöklő főgondnoknak. A bizottság 
munkálatát az igazgató-tanácshoz terjesztette vissza, hogy 
sokszorosíttassék és mielőtt az egyházkerületi közgyűlés 
elé kerülne, megismerés végett közölje a kollégiumokkal 
és egyházmegyékkel. 

T Á R C A . 
A protestantismus kulturális jelentő-

ségéről. 
(Folytatás.) 

Luther reformációja nem azért szabadított fel az 
emberi tekintélyektől, hogy aztán saját egyéni értelmét 
és erejét emelje egyeduralomra, hisz abban az esetben 
rossz szolgálatot tett volna az emberiségnek s mélyen 
megszégyenítenék az antik világnézetnek legjobbjai, kik 
át meg át voltak hatva a vallásos erkölcsi szellem éltető 
erejétől, az embernek az istenségtől való függésétől s az 
erkölcsi törvénynek mint az ember kebelébe oltott Íratlan 
törvénynek feltétlenül kötelező jellegétől. Sőt inkább a 
reformáció a hamis tekintélyektől az Istentől rendelt igaz 
tekintélyekre s a hamis testi szabadságtól az Istenben 
megkötött s vallásos erkölcsi tekintetben teljesen meg-
nyugtató igaz szabadságra vezette vissza az embert. S 
tette azt az által, hogy a lelkiismeretet az isten igéjéhez 
kötötte s az írásban foglalt isteni üdvkijelentéshez vezette, 
a melyből bőséges vigaszt, békét, örömöt, erőt és bölcse-
séget meríthet az Isten képére teremtett ember belső élete. 
Ennyiben »a reformáció a keresztyén ember szabadságá-
nak, de egyúttal megkötöttségének az elve elvi, történeti 
és hittani alapon egyaránt«. (Gerock). 

De még ezzel sem merítettük ki a protestantismus 
elvét s a reformáció sajátos lényegét. Arról van szó, hogy 
milyen úton jut el az ember az isteni ige üdvözítő és 
megszentelő erejének személyes tapasztalatára s az isteni 
kegyelemből eredő üdvjónak egyéni elsajátítására? Bizo-
nyára nem a tudományos kutatás vagy bírálat útján, 
mivel a természetes ember mit sem érez Isten szelleméből 
s mit sem ért Isten igéjéből. Nem az egyéni értelmi erő 
vezet az Istennel való személyes közösségre, hanem a 
bűnbánat útja, mely az emberrel a szent Istennel szemben 
bűneinek egész súlyát érezteti a törvényben s a mely 
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tiszta szívet és teljes isteni s felebaráti szeretetet követel 
az embertől. S az igaz bűnbánat útja a hit útja, mely 
kegyelemre s az Isten fiainak a bünbocsánatban nyert 
szabadságára vezet. S a hol bűneink bocsánatáról van 
szó, ott — mondja Luther — van örök élet és üdvös-
ség is. 

Az a hit, a mely a protestantismus sajátos teremtő 
életelvét képezi, nem más, mint a valódi ker. hit, a mely-
nek tárgya a Krisztusban mint megváltóban megtestesült 
isteni kegyelem. Ő benne és ő általa van kegyelmes Iste-
nünk, mennyei atyánk, a kihez, mint az ő gyermekei, 
hivő bizalommal fordulhatunk. így jutott el Luther a sze-
mélyes tapasztalat útján a kegyelemből való megigazu-
lásra a hit által a Krisztusban, s így hirdette ezt az új 
szövetségi szentírás alapján az egész világnak örökbecsű 
reformátori röpirataiban, s tán legszebben, szívből szívnek 
szóló alakban »A ker. ember igaz szabadsága« című 
művében. Ez az írás mélységes gazdagságából merített s 
nehéz benső küzdelmek árán a világ számára szerzett 
megigazító hit a Krisztusban megjelent isteni kegyelem-
ben képezi épen magvát az egyéni keresztyénségnek s 
egyúttal örök elvét az evangeliomi protestantismusnak. Ez 
az a hatalmas erő, a mely a maga összes hatásaiban 
teljesen átalakította a világ képét s új kulturát teremtett, 
nevezetesen a modern eszmevilág kulturáját a maga összes 
attribútumaiban. Joggal mondja tehát Freitag Gusztáv, 
hogy az újabb kor kulturája az erfurti szerzetes kolostori 
imádságaiból fejlődött ki. S hogy mennyiben képezi épen 
a. protestantismus ez örök eszményi elve kiindulópontját 
és alapját az újabbkori kulturának általában véve, azzal 
a következőkben Heinzelmann behatóbban is foglalkozik. 

Kultura alatt az emberiség haladását és fejlődését 
feltételező összes javaknak közös szervezett ápolását ért-
jük, mi mellett anyagi és szellemi kultura között teszünk 
különbséget. Az emberiség s a népek összes kulturája a 
művelődést célozza, mely viszont az egyes embereknek 
vagy népeknek valamely meghatározott kor kultúrájában 
való személyes részvételével azonos. Minden egyes ember 
hivatva van tevékeny részt venni az összes népeknek az 
egész emberi nem fejlődésére irányuló közös kulturtevé-
kenységében. Az egyes idők vagy nagyobb korszakok kul-
turális működésének vezérlő normái és követendő szabá-
lyai viszont egyes nagyobb férfiaktól, kort mozgató eszmék-
től duzzadó vezéregyéniségektől erednek, a kik arra vannak 
hivatva, hogy nagyobb mértékben mozdítsák elő az emberi-
ség összkulturájának közös törekvéseit. Viszont vannak 
idők. a melyek az új eszmék alkotásában kiváló teremtő 
erővel bírnak s az emberiség haladását és fejlődését szá-
zadokra előre is befolyásolják. Ezek az emberiség ama 
nagy alkotó kulturkorszakai, a melyek közé a keresz-
tyénség történeti föllépése mellett a reformáció is tartozik. 
Az újabb időnek összes alkotó elemeit, ú. m. a találmá-
nyok gazdagságát, a humanismus jogosult érdekeit, az állam-
nak a hierarchiai egyháztól való függetlenségi törekvéseit 
s a gondolkodó tudatnak az autonom szabadság után való 
vágyait a reformáció egyesítette magában s juttatta fényes 

diadalra, a miért is méltán nevezik e korszakot »a refor-
máció korszakának«. Ép azért nem is az antik tudományt 
és művészetet restauráló s fölelevenítő humanismus vagy 
renaissance, sem pedig a sociálpolitikai térnek vagy anyagi 
kulturának konvulsiói részéről indultak ki a modern kul-
turvilág teremtő eszméi, hanem a reformáció művéből a 
családi, iskolai, állami, egyházi és társadalmi életnek át-
alakulása és gyökeres reíormálása terén egyaránt. S itt 
megint csak egyetlenegy geniális és profétikus lelkületű 
személyiség volt az, mely a szellemek nagy mozgalmait 
keresztyén vallásos hitnek ereje által indíttatva az örökké 
valóra, az isteni üdvkijelentés örök tényeire és igazságaira 
irányította s ez által az újabb kor kulturális fejlődéséhez 
a legmaradandóbb adalékokat szolgáltatta. 

Nem Hutten vagy Sickingen partikularistikus és 
egoistikus jellegű szabadság mozgalma, sem pedig a jelle-
mileg gyenge Erasmus és társainak humanistikus élet-
módja és széleskörű tudása, sőt inkább Luther hatalmas 
szava »a keresztyén ember valódi szabadságáról* volt az, 
a mely a megigazító hit erejében szabaddá tette az egyént 
bármely emberi tekintélytől, hogy aztán azt az Isten s a 
Krisztus evangeliomának igaz tekintélyéhez vezesse vissza. 
Igen, Luther prédikációja a hívők egyetemes papságáról 
s abból eredő fenséges jogairól volt az, a mely a pápaság 
s a klérus uralmát megtörte s a szíveket és szellemeket 
az egész német birodalomban felszabadította. Felszabadí-
totta a tudományt és a művészetet, az államot és a tár-
sadalmat annak a középkori papi egyháznak, mint a 
szentség egyedüli képviselőjének lebilincselő gyámsága alól, 
a melynek rendszere a természet, a világ, a test, a világi 
foglalkozás, a család és az állam megvetésén alapszik. S 
csakis ily alakban nyert tért a reformáció az összes 
emberi erők és képességek természetes kifejtésére a »pro-
fán «-nak tartott világiak körében. 

De a midőn Luther reformációja a világi kulturának 
önálló kifejlődését a földi élet összes természeti vonatko-
zásaiban lehetővé tette, egyúttal arról is gondoskodott, 
hogy az a szellemi kulturától el ne szakadjon, sőt inkább 
az anyagi érzéki létnek evang. alapon való mennél tel-
jesebb és tökéletesebb áthatására törekedett. Mert nem 
a szellemi és világi életkörnek a római katholicismust 
jellemző merev elválasztása vagy hierarchiai megkötése 
ideálja a prot. kulturának, hanem a kettőnek harmonikus 
összefüggése az evangeliom vallási alapján, s viszont nem 
a világinak és szelleminek összezavarására, hanem az 
egyházi és állami, szellemi és világi életkörök sajátos fel-
adatainak igaz méltatására s önálló szabad kifejtésére 
törekedett a reformáció. Épen a két kultúrkörnek elkülö-
nítésével, önállóságuk biztosításával, s kölcsönös újjászülése 
és megszentelésével mutatta ki a protestantismus igaz 
keresztyén és evangeliomi jellegét. Az Úrnak ama szava : 
^adjátok meg a császárnak, a mi a császáré, s az Istennek, 
a mi az Istené*, igazán a protestantismus körén belül 
valósult meg a maga egész teljességében, mely nemcsak 
az állam és az egyház, hanem tágabb értelemben az 
emberiség összes szellemi és világi kultúrájának helyes 



viszonyára vonatkozik. Ennyiben a prot. műveltseg lénye-
gében véve Pál apostolra megy vissza, s mely nem más, 
mint a valódi emberinek és földinek fokozatos megszen-
telése és ethikai áthatása az Istenhez való legfőbb vonat-
kozásában. Isten országa az egész világ, a család is, az 
állam is, a társadalom is, ha benne megszenteltetik az 
Istennek szent neve és teljesíttetik az ő akarata. S hogy 
ez nem csupán ideál maradt, sőt inkább a protestantis-
mus az egész földi létnek fokozatos vallás-ethikai áthatá-
sára törekedett, a mellett az újabb kor egész kultúrtörté-
nete bizonyít. A protestantismus igaz evangeliomi jellege 
maga után vonta az újabb kor kulturáját és művelődését 
az egész vonalon, s ennek egyik főmozgatója épen Luther 
volt, a germánok nemzeti prófétája, kinek Döllinger szép 
szava szerint olyan volt a német érzés és gondolkozás az 
ő kezében, mint a lant a művész kezében. 
(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Szerény hangok a lelkipásztori 
látogatásokról. 

(Folytatás és vége.) 

A mi látogatásaim sorrendjét illeti, én e tekintetben 
sem valamely személyválogatást, sem az utcák és ház-
számok rendjét magamra nézve föltétlenül irányadónak 
nem tekintettem. E téren minden megkötöttséget — kivált 
a mi részünk viszonyai között — célszerűtlennek tartok. 
Mert szép, hogy a legtöbb prot. országban a lelkipásztori 
látogatás hivatalosan is szervezve van, de már hogy a 
látogatás bizonyos napokhoz és órákhoz legyen kötve, 
hogy az a látogatással megtisztelt egyháztag hivatalos 
arccal, előre előkészülten várja lelkészét s holmi chablon-
szerű kérdések és feleletek adásával leljék el közöttük 
néhány perc: ezt én a siker szempontjából csaknem tel-
jesen céltévesztett dolognak tartom. Hogy továbbá az a 
lelkész — bármikép legyen is hangolva — látogatni men-
jen és pedig akkor és oda, a mikor és a hol — jól érzi 
-— még a chablonos forma követelményeinek sem fog 
most megfelelhetni: ez nem lelkipásztori munka; ez nyűg, 
lélekölő formaság. Igaz, hogy a lelkipásztori látogatás ez 
előírt alakja megóvna talán a Nagy Sándor lelkész űr 
rajzolta fogadtatásoktól, de másfelől az is bekövetkezhet-
nék, hogy az a nagyon is sötét színekkel festett atyánkfia 
szépen becsukná az ember orra előtt az ajtót, ha ugyan 
jó előre el nem szöknék hazulról. Menjen — szerintem — 
a lelkész akkor, a mikor lelke indításából, szives készség-
gel mehet és oda, a hová a célszerűség vagy valami 
nemesen értékesíthető alkalom szólítja. És — szerintem 
— ne vigyen magával még presbytert sem kísérőül, mert 
— hitem szerint — már ez is ridegebb színezetűvé, sőt 
könnyen hivatalos formalitássá tehetné látogatását. Álta-
lában sohasem szabad kifelednünk a számításból a magyar 
ember különleges temperamentumát és azt, hogy Ő előtte 
a lelkipásztori látogatás még üj és szokatlan dolog. 

Hogy az én egyszerű, minden kiszámított forma-
ságot nélkülöző látogatásaim jót eredményeztek, azt di-
csekvés és önámítás nélkül el merem mondani és hogy 
— hála a jó Istennek! — szivesen fogadtak mindenütt: 
azt is jó lélekkel állíthatom. Igaz ugyan, hogy eleinte a 

váratlan megjelenés egészen zavarba hozta egynémely 
atyánkfiát, de a zavart pár szives szó után rendszerint 
öröm váltotta fel. Megtörtént, hogy midőn egy talpig 
becsületes, jámbor, de igen együgyű hívemhez — a ki 
udvarán épen malacaiban gyönyörködött — még az 
utcáról, a sövényen keresztül beköszöntem s rá azonnal 
be is nyitottam: zavarában sem köszöntésemet, sem 
feléje nyújtott jobbomat nem fogadta el, hanem bamba 
ijedelemmel mereszté rám szemeit; sőt midőn már kissé 
magához tért, akkor meg ötölve-hatolva mentegetőzni 
kezdett, hogy eddig így meg amúgy nem lehetett, de 
már legközelebb elszállítja hozzám azt a kis életet. Sze-
gény biz' azt hitte, a párbért akarom rajta beexequálni. 
Csak midőn alaposan értésére adtam, hogy mint vendége 
kerestem őt fel tisztes hajlékában s a reménybeli hízók 
étkessége s eszmetársíi ás folytán az idei kukorica- stb. 
termés minémüség felől kezdtem kérdezgetni: akkor 
biztatott aztán nagyon restelkedve, hogy kerüljek belül. 
Nosza ott termett erre már nem épen fürge élei párja is, 
a ki sehogy sem tudott megtisztelő helyet találni szá-
momra, a hová nagy bocsánat kérések közt leültessen. 
Előkerült az októberre berukkoló katonamateria is. a. ki 
súgott valamit anyjának, mire az teríteni kezdett. Asztal 
köré telepedett a három tagból álló háznép. (A természet 
e mesterkéletlen fiai még nem ismerik azt a paraszt-
etiquette-t, hogy a vendéggel csakis a családfő ülhet az 
asztalhoz.) Hiába szabadkoztam; csupa szives kinálás volt 
szavuk, tekintetük. Szegénységüktől telhetőleg gazdagon 
megvendégeltek; és az alatt elmondták, hogy immár 
nagykorú »családtagjaik*. ki itt, ki amott a messzi tanyá-
kon béreskenyeret esznek, hogy ők maguk is csak vén-
ségükre telepedtek le a faluba; »azért vagyunk oly tudat-
lanok* — vallották be naiv őszinteséggel. »No, de jó, 
hogy a Gyurinak is be kell rukkolni októberre, legalább 
a császár kenyerén emberré faragják. Baj biz' az, hogy 
ő se láthatott iskolát; felnőtt, mint affele pusztagyerek. 
De a Pali fiunk már jó öreg betűket vet, pedig az is a 
katonáéknál tanulta. Hejh ! volt nekünk egy okos, zsoltá-
ros kis leányunk, az akkori rektor uramnak valóságos 
szemefénye . . . szerette mindenki . . . szerette bizonyo-
san a jó Isten is: azért szólította magához a kis ártat-
lant.* És úgy megsírtak-ríttak a jó öregek, az évekkel 
előbb elveszett kis lányra emlékezvén! És oly jó esett 
nekik lelkészük ajkáról az a pár vigasztaló szó! És oly 
szépen meg tudtak vigasztalódni szegények! »Óh, mert a 
szegénynek drága kincs a hit!* . . . minden szépre, jóra 
megtanít . . . Alig tudtam bucsut venni az egyszerű ter-
mészet fiaitól. Haza is kellett kisérniök, mert rám söté-
tedett. És én nagyobb lelki békével hajtottam ez este 
álomra fejemet, mint talán bármikor életemben. Másnap 
aztán már kora reggel beállított hozzám a katonajelölt a 
a jó félvékával tetézett párbér-illetékkel. 

Általánosságban elmondhatom, hogy barátságtalan 
fogadtatásban nemcsak hogy sehol sem részesültem, 
sőt ellenkezőleg többször a túlságba vitt szívesség, a 
magyar embereknek már vérében levő tüntető vendéglá-
tási készség valósággal terhemre volt; az a tudat pedig, 
hogy én e szegény embereket akaratom ellenére költségbe 
verem, nekem igazán még rossz érzést is szült. Szives 
kínálásaik ellenében azonban egyenlőre hasztalan volt a 
szabadkozás: de azt. hiszem, az ily kinálgatások — ha 
egyszer a lelkipásztori látogatások rendszerességét belát-
ják — maguktól meg fognak szűnni. 

Eleinte a vegyes házasokhoz — a kik pedig sajnos több-
séget képeztek — még némi félszszel nyitottam be; kivált 
midőn egy oly vegyes párhoz mentem, a hol a fanatikus 
pápista nőről széítiben beszélték, hogy csecsemő fiaitól 



az anyatejet inkább megvonta s így szándékosan angya-
lokat csinált belőtök, mintsem hogy pogánynyá (értsd: 
reformátussá) kelljen őket fölnevelnie. És még e helyeken 
is, bár az első percekben el palástol hatlan volt némely 
r. kath. félnél az idegenkedés, tüntető szívességgel fogad-
tak, sőt utóbb az a fentemlített pápista nő — mirabile 
visu — az eretnek templomnak gyakori látogatója lőn. 

Említsem-e, mily jótékony hatása volt megjelenésem-
nek egy másik szintén vegyes párnál? Itt a reformata nő az 
egész év folyamán ágyhoz szegezve sínlődött két tehetet-
len vézna kisdedével magára hagyatva, mialatt a r. kath. 
férj munkában volt; a ki ráunva nyűgösködő nejére, 
minthogy másra vetette szemét, a szánandó betegtől 
még a nyomorúságos tejrevalót is megvonta; úgy, hogy 
a szegény elhagyatottakat csakis a jószívű Tabitbák és 
Lydiák táplálták, miként hajdan Illést az Úr hollói. Hogy 
megrendült mégis az emberietlen férj, mikor hitvesi eskü-
jére figyelmeztettem és kötelességére a hű nő iránt, kivel 
előbb évek során keresztül oly boldog életet élt! S mily 
gyógyító balzsamként hatottak a szegény beteg szivére 
az elfásultnak látszott férfi szeméből e percben kicsordult 
könyek! 

Említsem-e azt, hogy egy a legteljesebb mértékben 
egyháziatlannak ismert egyházfag volt, ki látogatásom 
alkalmával többek jelenlétében önként vállalkozott maga-
sabb egyházi adófizetésére s ki ez időtől fogva az adó-
emelés tervének leglelkesültebb szószólója lőn? Megtette 
ezt az az egyháztag, a kitől emberemlékezet óta végre-
hajtás utján kellett behajtani a párbért! És ugyanennek 
édes anyja volt az, a ki ezután minden ügyes-bajos dolgá-
ban — nevezetesen akkor is, midőn váltókezesség miatt 
vagyonkája forgott veszélyben — hozzám, az ilyes dol-
gokban járatlan ifjú emberhez jött tanácsot kérni. 

Feltűnt egyízben a szemhatáron egy nazarénus pró-
féta is. De ugyancsak megjárta! Mert a szélhordta naza-
rénus atyafit, midőn egyik hívemnek házába tolakodott, 
a gyorskezű menyecske — igaz, hogy nem biblia kene-
tességü szavak kíséretében — seprűnyéllel verte ki. A 
hol a pásztor híven őrzi nyáját, nem is igen férkőzhetnek 
oda a ragadozó farkasok! 

Oh, csak hadd nevezzék házalásnak, hadd nevezzék 
egyesek jezsuita kémkedésnek a lelkipásztori látogatás a 
mily egyszerű, ép oly áldásos ténykedését: én mindig 
örömmel fogom lelki szemeim elé idézni annak átélt jele-
neteit és a lelkipásztori látogatásoknak — különösen az 
új viszonyok beálltával, midőn lelkész és hivei között a 
hivatalos érintkezés a minimumra fog redukálódni — 
kiváló fontossága és hasznos volta felőli meggyőződésem-
ben senki megtántorítani nem fog. 

Hiszen kell-e fényesebb bizonyíték a lelkészi láto-
gatás gyakorlati hasznossága mellett, mint az a tény, 
hogy községünkben az ifjú r. kath. plébános is jónak 
látta — példámat követve — az ő nagyszámú viszályos 
és vadházasságban élő híveit házaiknál fölkeresni; és — 
sikerült is nékie ez úton kibékíteni, illetve oltár elé 
vezérelni. 

Ha pedig valakit a lelkészi látogatásból és általában 
a lelkipásztori gondozásból származó erkölcsi haszon nem 
tudna meggyőzni azok üdvös volta felől, annak felmutat-
hatom az érem másik oldalát is: szívesen szolgálok ada-
tokkal a szóban levő egyházközség áldozatkészségéről, 
számokkal is kimutatván, hogy a módosabbak főként pénz-
ben, a szegényebbek legalább kézimunkával mennyi áldo-
zatot hoztak egyetlen év lefolyása alatt az egyházi épü-
letek jó karba helyezése, a nők pedig főként belső csi-
nosítása érdekében. Ide számíthatom azt is, hogy több 
jómódú gyermektelen házastagtól Ígéretet nyertem arra 

nézve, hogy kisded egyházukról végrendeletükben sem 
feledkeznek meg. 

Hogy a lelkipásztori látogatás sok gonddal és nehéz-
séggel jár a lelkészre nézve, azt fölösleges mondanom. 
Mindenki elképzelheti, mennyi bántó jelenség látására kell 
készen lennie a lelkésznek és hogy magokra azon kérdé-
sekre, melyek társalgás közben a vallásiakon kívül min-
denféle közéleti dolgokra kiterjeszkednek, bizony nem 
mindenkor könnyű helyes és megnyugtató feleleteket adnia. 
De az emberi bajok, fogyatkozások szemtől-szembe való 
megismerése míg egyfelől kell. hogy a leghathatósabban 
sarkalja őt azok megszüntetésére, másfelől a velők való 
foglalkozás a legközvetetlenebb jutalommal bíztatja. Nem 
ez által szerzi-e meg a lelkészre nézve mindennél fonto-
sabb ember- és önismeretet? másokat tanítva, intve, nem 
tanul- és okul-e önnönmaga legtöbbet ? s a másokkal való 
ily irányú érintkezés közben saját gyöngeségei tudalomra 
jutván, nem kap-e gyakorta erőteljes serkentést saját 
énjének minél több oldalú tökéletesítésére ? 

Hadd említsek föl mégis lelkipásztori tapasztalataim 
sötétebb emléklapjairól is pár esetet. Az egyházközség egy 
módosabb tagját — évekkel az én odamenetelem előtt — 
curatorrá választotta a közgyűlés. 0 azonban miért, miért 
nem? a megtiszteltetést visszautasítván, bírságot vetettek 
reá. Ez bár be sem hajtatott rajta, sértett büszkeségében 
mégis annyira elhidegült az egyháztól, hogy gyermekeit 
azonnal kath. iskolába adván, őt magát is csak félesége 
könyörgései tartották vissza a róm. kath. hitre téréstől. 
Midőn családja körében először megjelentem, szívéhez 
szóló beszédem hatása alatt megígérte, hogy különben is 
indokolatlan haragját ezentúl nem tölti egyházán, sőt a 
templomba is el fog járni. És csakugyan ez időtől kezdve 
a legáldozatkészebb egybáztagnak mutatta magát, de 
templomba nem jött. Midőn aztán ismételt látogatásomkor 
a legszelídebben figyelmeztettem Ígéretére, bár igéretét 
megújította s egyházunk irányában továbbra is megőrizte 
jóindulatát, sőt állítólag házi áhitatosságát rendesen gya-
korlá, — a templomot nemhogy látogatta volna, hanem 
még jártában-keltében is messziről elkerülte. — Ez az 
érthetetlen makacsság elszomorított ugyan, de azért nem 
mondtam le a reményről, hogy a jégkéreg rövid időn le-
olvad emberünk kebeléről és ő teljesen megtér. 

Sokkal inkább bántott már a következő eset. Volt 
egyházunkban egy teljesen vallástalan család. Házuk, föld-
jük, szőlejük révén a tehetősebbek sorába tartozott. Mind-
ezek dacára, bár férj, feleség, gyermekek (sokszor az isko-
lától elvonva) örökösen munkával ölték magukat, semmire 
sem tudtak menni, sőt a legnagyobb nyomor rítt le rólok. 
Szemmel látható Isten csapása volt rajtok. Egy vasárnap 
délután fölkerestem hajlékukat. Az asszony iszonyú pisz-
kosan, éktelen káromlások között épen akkor hajszolta 
elő az utca sarában fetrengő fiait, hogy vigyék már ki az 
ebédet két gebével szántogató atyjuknak a mezőre. Mon-
dom, vasárnap délután volt. Elborzadtam! De mégis erőt 
véve magamon, beléptem. Pokoli felfordultság fogadott a 
ház belsejében. Az asszony meg a benne rekedt átkok 
miatt torkán egyet köszörülve, egy kendővel nagy hirtelen 
bekötötte szénaboglya fejét s ott előttem kipkedett-kapko-
dott magára valami tisztább ruhadarabot; mialatt én jöve-
telem célját előre bocsátva, a nagy bárány bőr-süveg alól 
pislogató gyermekek bámészkodása közepett egy rozoga 
széket kendőmmel letörülve, az assszony kínálására leül-
tem, elsőben is csodálkozásomnak adva kifejezést, hogy a 
gazdát még így ünnepnapon sem találom honn. No, rá-
kezdte most az asszony a panaszt, hogy ők sohasem dol-
gozhatnak eleget és még sincs láttatja munkájoknak; mert 
majd éhen vesznek. Mikor aztán én erre válaszul kellő 



szelídséggel kifejtettem előtte az ünnepen való istenellenes 
munkának áldatlanságát, az embernek, állatnak egyaránt 
kívánatos testi pihenés, illetve lelki felüdülés szükségességét 
s az okszerűtlen munkabeosztás következtében vallott kárai-
kat, továbbá a vallástalanság romboló hatását házi életűk-
ben, a gyermekeikre is átragadt káromkodás bűnös voltát 
s általában a szülők vétkeinek a gyermek általi átörök-
léséből majdan várható szomorú következményeket: akkor 
az asszony sírva emelt vádat ura ellen, minden hiba és 
baj forrását férjében keresvén. Ekkor beszélni kezdtem 
neki a házastársak egymás iránti kötelességeiről, egyik 
félnek a másik jó útra térítése tekintetében fennálló köte-
lezettségeiről s keresztyén hitökben való növekedésűk végett 
az Ür háza látogatásának szükséges voltáról stb. — úgy, 
hogy az asszony végre teljesen elérzékenyülten fogadkozott 
mindezeknek megtételére s eleinte bár — ünneplő ruha 
hiányát emlegetve — szabadkozott, mégis megígérte, hogy 
férjével együtt már a legközelebbi vasárnapon el fog jönni 
a templomba. Én pedig, miután másnap az asszony — 
hitbuzgó testvérei rábeszélésére — megtakarított (?) fillérein 
bibliát, imádságos és más vallásos könyveket vásárolni 
jött hozzám s közbeesőleg férjével is beszéltem hasonló 
szellemben: egy egészen rájuk vonatkoztatott egyházi be-
szédet készítvén, a legjobb remények közt vártam a tem-
plomban megjelenésüket. E reménységemben szomorúan 
csalatkoztam. De ez a csalódás még nem bántott annyira, 
mint az a tény, hogy midőn pár nap múlva egy temetési 
menet élén házuk előtt mentem el, az asszony szájából 
oly iszonyatos káromkodás jutott füleimhez, hogy én szeret-
tem volna elsülyedni. Sírt bennem a lélek, azonban az 
eset mégsem tudott csüggedtté tenni; sőt ez a szomorú 
tapasztalat is csak azon meggyőződéshez juttatott, hogy 
itt hatványozott lelkipásztori gondozásra van ugyan szük-
ség, de még nincs minden elveszve. 

De jusson bár osztályrészünkül még sokkal több 
ezekhez hasonló szomorú tapasztalat, ha egyszer meg-
győződtünk arról, hogy a lelkipásztori látogatásukkal a 
lelkek megnyerése és megtartása érdekében üdvös munkát 
végezhetünk: a nehézségeknek, bántó körülményeknek, 
nem szabad visszariasztani bennünket s nem szabad 
munkánk félsikerén, sőt időleges sikertelenségén elkedvet-
lenedve levenni kezünket a megkezdett jó munkáról. Ugyan 
hát »egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana 
ez meg?« S ha talán harcra kellene szállanunk a szivek 
ellen, melynek épen békességet akarnánk nyújtani, jusson 
eszünkbe bátorításul Jézusnak szava: »Bízzatok! Én meg-
győztem a világot!* Jussanak eszünkbe Idvezitőnk örökszép 
példázatai a magvetőről és a különböző szántóföldről: és 
ne kicsinyeljük fáradozásunk eredményét. Mi csak hirdessük 
az igét alkalmas és alkalmatlan időben, még a háztetőről 
is; hintegessük a jó magot, és bár igyekezzünk a talajt 
mindenütt jó gyümölcsöt termővé tenni, de ne bánkódjunk 
felettébb azon, ha a jó mag talán sziklás helyre vagy 
tövisek közé hullott. Gondoljuk meg, hogy emberé csak 
a munka, de az Isten az, a ki előmenetelt ád. 

Nem bízol erődhöz? Óh kicsinyhitű, mégis kétkedel? 
Lásd az Ur a félénk galileai halászból sziklahitü Pétert, 
a hitüldöző Saulból hitéért halni kész Pált tudott for-
málni. Bízd te is ő reá magadat és vésd szivedbe annak 
a nagy apostolnak, Pálnak nevezetes vallomását: »Min-
deneket megtehetek a Krisztus által, a ki engem meg-
erősít!* Úgy legyen! 

Ismerek egy tiszteletreméltó galambősz református 
lelkészt; egyházközsége apraját-nagyját ő keresztelte. Lát-
notok kellene azt a megragadó látványt, midőn a tisztes 
ősz hű életpárjával templomba menvén, ifjú, öreg töri 
magat, hogy megcsókolhassa ruhája szegélyét. S ha, ez 

a ragaszkodás nem a buta tömeg fanatizmusának kifo-
lyása, sem pedig a rideg szoktatás eredménye, hanem a 
másként nyilatkozni nem tudó szeretet s hódoló tisztelet 
önkéntelen felbuzdulása. Tetszik neked e kép? Szeretnél 
egykor te is oly általános tisztelet tárgya lenni. Oh, nem 
kell annak eléréséhez különös bűverő! Az agg lelkész isme-
rősei, szerető hivei szives készséggel megadják a korukban 
csuda ritkaságszámba menő szép jelenség magyarázatát 
s egyúttal célod eléréséhez szükséges útmutatást e néhány 
szóban: 

E tisztes patriarcha igazi lelkipásztora volt nyájának 
teljes életében! —r—s. 

B E L F Ö L D . 

A bányai ev. egyházkerület közgyűlése. 
A bányai ág. evang. egyházkerület aug. 28. s követ-

kező napjain Budapesten tartotta rendes közgyűlését. Az 
előző napon tartott előértekezleteken Fabiny T. kerületi 
felügyelő ezekben jelölte meg a legfontosabb tárgyakat: 
]. A horvát-szlavonországi ev. egyházak viszonya az anya-
országiakhoz. 2. Egyházkerületi főjegyző választása. 3. Az 
új egyházi viszonyok között szükségesnek mutatkozó lel-
készi utasítás. 4. A renitens turóci egyházmegyével szem-
ben teendő intézkedés. 

A közgyűlést megelőzött isteni tiszteleten Bacliát 
Dániel imádkozott és a gyámintézelre offertoriumot gyűjtöt-
tek. Magát a közgyűlést Fabiny Teofil felügyelő hatásos be-
széddel nyitotta meg. Elmondta, hogy ez az első közgyűlése 
a kerületnek a zsinati törvényekalapján; sajnos azonban, 
hogy a nemzetiségi kérdés ide is betolakodván, a köz-
gyűlés csonkítatlan megtartását megakadályozza, mert a 
turóci egyházmegye, melyet az új egyházi törvény a bányai 
kerülethez csatolt, nem akarja magát képviseltetni a köz-
gyűlésen, sőt az átcsatolás ellen tiltakozik. Az egyház-
kerület arra fog törekedni, hogy szeretettel vonzza magához 
az ellenzékeskedőket; de ha kell, erélyes intézkedéssel is 
érvényt tud szerezni az egyház királyilag is szentesített 
törvényeinek. A mai időben, úgy mond. minden egyház-
tagnak fokozott buzgósággal elő kell mozdítani az egyház 
föivirágzását, minek nem annyira az egyház külső ellen-
ségei állnak útjában* mint azok, a kik az egyházi tör-
vényeknek ellenszegülnek vagy hitközönyösségök által az 
egyház közszellemét demoralizálják. 

A tetszéssel fogadott megnyitó után Bachát Dániel 
főesperes indítványára az egyházkerület lelkészi főjegyző-
jévé egyhangúlag Scholcz Gusztáv budai lelkészt válasz-
tották meg, ki azonnal esküt tett és székét elfoglalta. 

Sárkány Sámuel püspök évi jelentésében részletes és 
hű képét tárta föl az egyházkerület mult évi egyházi és isko-
lai életének, egészben véve mindkettőt kielégítőnek jelezve. 
Közigazgatásilag legfőbb eseménynek a kerület új beosz-
tását mondta, melynek folytán a kerület eddig kilenc, most 
hét esperességbol áll; de így is csonka a közgyűlés, mert a 
turóci csperesség renitenskedik, a horvát-szlavonországi 
egyházak pedig az illetékes bányakerületi és bács-szerémi 
elöljáróság rendeleteit egyszerűen visszautasítják. Ezekre 
nézve a püspöki jelentés oly intézkedések tételét kéri és 
indítványozza, hogy az egyházi közigazgatás menetét 
zavaró eme szabálytalanságoknak vége vettessék. 

A második napon bizottságok üléseztek és gyám-
intézeti isteni tisztelet és közgyűlés tartatott gyűlési és 
nem gyűlési tagok élénk részvételével 



Harmadik nap a nagyobb érdekű közigazgatási ügyek 
intézteitek el. 

A turóci renitens esperességet erélyes végzéssel 
rendre utasították, határozatilag kimondván, hogy a kerü-
let a turóci esperesség iránt is mindazon jogokat gyako-
rolni kivánja. melyek a kerületet törvény szerint meg-
illetik; hogy a turóci esperesség az engedelmesség meg-
tagadásával cg üllőéi vétséget követett el (Zsin. törv. 324 §.): 
hogy Mudrou Pál turóci felügyelő és Horváth József es-
peres ellen fegyelmi eljárás haladéktalanul inegindíttatik. 
E végzést a közgyűlés egyhangúlag hozta, csak Szeberéuyi 
Lajos békés-csabai lelkész látta jónak a renitens turóciak-
nak pártját fogni. 

A horvát szlavonors:ági gyülekezeteknek a f. évi 
aug. 15-iki új-pazuai összejövetelekből kelt különválási 
felterjesztését a közgyűlés erélyesen helytelenítette, mint 
törvénytelent visszautasította; de kimondta egyszersmind 
azt is, »hogy a mennyiben Horvát-Szlavonország közjogi 
állapota, annak autonómiája különleges intézkedéseket 
vagy konventi változtatásokat igényelne, ezeknek tárgya-
lása és alkalmazása elől a bányakerületi közgyűlés nem 
fog elzárkózni, de elvárja a szlavonországi egyházaktól, 
hogy ebbeli kívánságaikat törvényes egyházi hatóságaik 
elé terjeszszék. E határozatról a horvát bán köszönet 
mellett értesíttetik azért, hogy a törvényes álláspontot ebben 
az ügyben megvédelmezte. 

Az egyházpolitikai törvények életbeléptetésével kap-
csolatos cgyhá-i utasítás ismeretes tervezetét (melyet a 
miskolci értekezlet készített) részletesen tárgyalta a köz-
gyűlés s ezen néhány figyelemre méltó változtatást tett. 
Így kimondta azt, hogy a változásokról az egyháztagok 
részletesen felvilágosítandók. kitanítandók s a lelkészek 
hatásosan buzdítsák őket, hogy az egyházi szertásokat 
továbbra is igénybe vegyék, azok pedig, a kik azt elmu-
lasztanák, az egyháztanács jóakaratulag intse meg. — 
A hirdetésre már kimondatott, hogy a háromszori ezután 
is előzze meg az egyházi esketést; a megáldásra nézve 
pedi^í, azt határozták, hogy a házasság mindenkor meg-
áldandó, ha az egyik házasulandó fél a protestáns egy-
házak valamelyikéhez tartozik; a temetést a prot. lelkész 
bármily vallású egyénnél teljesíthet, ha az elhunytnak saját 
lelkésze azt megtagadja. Végül elhatározták, hogy a kon-
vent járjon közbe és eszközölje ki az illetékes miniszté-
riumnál: 1. hogy a lelkészek a hivatalos órák alatt az 
állami anyakönyveket megtekinthessék s belőlük kivona-
tokat készíthessenek; 2. hogy a polgári anyakönyvekbe 
való bevezetés és az anyakönyvi kivonat bélyegmentes 
legyen. 

A közgyűlés negyedik napján csekélyebb fontosságú 
belügyek nyertek elintézést. 

K. L 

Tizenkét éves vallássérelmi ügy, 
XVIII. 

A ref. egyetemes konvent 1894 évi (Budapesten tartott) 
ülésének határozata. 

32 Révész Kálmán, kassai lelkész, konventünk egy-
házi elnökéhez intezett levelében előadván, hogy a kassai 
császári és királyi katonai alreáliskolában tanuló növen-
dékek még mai napig sem részesülnek semminemű vallásos 
oktatásban; dacára annak, hogy ez, mint vallássérelmi 
ügy, a tiszáninneni egyházkerület által, még 1885. évben 
tartott közgyűlése 98. számú jegyzőkönyvi pontjában 
terjesztett fel s konventünk 1889. évi ülésének 53. pontja 

értelmében, mint ilyen vallássérelmi ügy terjesztetett fel a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
is; minthogy azonban innen mindez ideig semmi válasz 
nem érkezett: megsürgettetni kéri a nevezett minisztériu-
mot ez ügyben való intézkedésre. 

A mennyiben egyetemes konventünk, a kassai 
császári és királyi katonai alreáliskola ev. ref. vallású 
növendékeinek vallásos oktatása tárgyában, a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
csakugyan felírt, s azóta vezetett üléseinek jegyzőköny-
veiben a válaszról említés sehol sem tétetik, konven-
tünk íélkéri az elnökséget, hogy ez ügyben a választ 
és a kívánatos intézkedést a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minisztériumnál megsürgetni szíves-
kedjék. 

XIX. 

A ref. egyetemes konvent 1895. évi (Budapesten 
tartott) ülésének határozata. 

61. A mult évben tartott konvent 32. számú jegyző-
könyvi pontjában arra kérvén fel elnökségét, hogy sürgesse 
meg a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál a 
kassai császári és királyi katonai alreáliskola ev. ref. vallású 
növendékeinek vallásos oktatása tárgyában már évekkel 
ezelőtt tett felterjesztésének eredményét: a nm. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium, ennek folytán megküldi a 
közös hadügyminiszter úrnak, a mult év október hó 18-án 
hozzá intézett átiratának másoiatat, a melyben a közös 
hadügyminiszter tudatja, hogy a kassai katonai alreáliskola 
ev. ref. vallású növendékeinek külön természetű vallásos 
oktatása tárgyában azért nem intézkedhetik, mert ott a 
növendékek vallásos oktatása, a katonai intézetekre nézve 
megszabott s általánosan kötelező módon történt még ma 
is, a mely általános módtól eltérnie és kivételt tennie 
nem lehet 

Minthogy a közös hadügyminiszter áltat tett ezen 
határozott kijelentéssel szemben, ez ügyben egy újabb 
felterjesztés céltalan és eredmény nélkül való lenne, 
konventünk a szóban levő leiratot tudomásul veszi 
s a kassai katonai alreáliskolai növendékek vallásos 
gondozásának kérdését akkor fogja alkalmilag tár-
gyalni, midőn a köznevelési és közoktatási törvények 
értelmében és a mult évben tartott rendkívüli konvent 
102. pontjának is megfelelőleg, az egyházkerületek 
mindenikéből és így a tiszáninneni egyházkerületből 
is beadatnak a nem református intézetekbe járó hit-
felekezetünkbeli növendékek vallásos oktatása tárgyá-
ban kivánt adatok és szükségletek kimutatása. 

* * 
* 

Az egyetemes konvent tehát — legalább egy időre 
— becsomózta a 12 éves ügy iratait, tekintet nélkül 
hagyva a tiszáninneni egyházkerület azon kérelmét, hogy 
a konvent »ezen sérelem orvoslása végett, ha lépései a 
kormánynál eredményre nem vezetnek, szükség esetén az 
országgyűléshez is folyamodni szíveskedjék*. (Lásd a XV. 
szám alatt.) A konvent nem látta szükségét, hogy az or-
szággyűléshez folyamodjék; tudomásul vette a legújabb 
leiratot; így látta jónak: semmi szavam nincs ellene. 

Nem szándékszom a császári és királyi közös had-
ügyminisztérium leiratát sem megjegyzésekkel kísérni. Pedig 
ezen állításhoz, hogy »a kassai katonai alreáliskolában a 
növendékek vallásos oktatása, a katonai intézetekre nézve 
megszabott s általánosan kötelező módon történt és tör-
ténik még ma is, a mely általános módtól eltérni és ki-



vételt tenni nem lehet« nagyon, de nagyon érdekes meg-
jegyzéseket lehetne fűzni. 

Nem teszem; csupán a vallásoktatás jelen állapotát 
adom elő, a mint azt nem az alreáliskola hivatalos érte-
sítőjéből vagy kimutatásából — mert ilyen közrebocsátva 
nincs — hanem legjobb tudomásom szerint ismerem. 

Első mód vagy kategória. 
Ide tartoznak a római katholikus és görög katholi-

kus vallású növendékek, kiknek részére egy Kassán állo-
másozó római kath. csász. és kir. tábori lelkész (Gálffy 
Ferenc) van, mint rendes katekheta alkalmazva, ki egy-
úttal a magyar nyelvet is tanítja. Ez a tábori lelkész az 
intézetnek rendes tanára. 

Második mód vagy kategória. 
Ide tartoznak az ágostai hitvallású evangelikus és 

izraelita növendékek, a kiknek a helybeli magyar-német 
ágostai evang. lelkész, (Gsisko János) illetve egy helybeli 
izraelita tanító (Schwartz Lipót) adja elő a vallástant, ren-
des tiszteletdíjért (egy heti óráért évenként 50 frt) az ág. 
ev. lelkész heti két órán; az izraelita hitoktató óraszámát 
nem tudom, de legalább is heti egy órán. 

Harmadik mód vagy kategória." 
Ide tartoznak az evang. református növedékek (kik 

legalább is vannak annyian, ha nem többen mint az 
ágostai hitvallásúak ; a mieink az 1894/5. iskolai évben 
mintegy 20-an, az 1893/4. iskolai évben pedig mintegy 
24-en voltak), kiknek a Budapesten állomásozó csász. és 
kir. ev. ref. tábori lelkész (Gonda Lajos) tanítja a vallás-
tant, midőn állomáshelyéről Kassára lerándul s itt 2—3 
napot tölt. Hányszor történik ez egy évben, bizonyosan 
nem tudom; de azt hallom, hogy csak kétszer évenként, 
tavaszszal és őszszel. 

Végre megjegyzem, hogy az ev. ref. vallású növen-
dékek havonként egyszer el vezényel tetnek templomunkba, 
a vasárnap délelőtti isteni tiszteletre; a legközelebbi húsvét 
első napján pedig, három vagy négy növendék úrvacsorát 
is vett, először három éves ittlétem óta. 

így áll a vallástanítás dolga jelenleg a kassai csász. 
és kir. katonai alreáliskolában. Sine ira et studio adtam 
elő, legjobb tudomásom szerint. 

Részemről csak arra vagyok felettébb kíváncsi, hogy 
a leírt három mód vagy kategória közül vájjon melyik a 
katonai intézetekre nézve megszabott s általánosan köte-
lező módozat, melytől eltérni és kivételt tenni nem lehet. 

Jó lenne, ha valamelyik illetékes testület megkér-
dezné ezt a magas csász. és kir. közös hadügyminisz-
tériumtól. 

Kassa. Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi dolgok. 
(League of catholic Unity. Az üdvhadserege Japánban. Aix-la-Cha-
pelle-i zarándokiások. A bostoni ker. ifjak egyesülete. Talmage.) 

A milyen régi a keresztyénségnek felekezetre való 
szakadozottsága, mondhatjuk, majdnem olyan régi az 
újraegyesülés vágya is. Talán sohasem jelentkezett ez a 
vágy olyan erővel, mint napjainkban. Nemcsak a hazai 
két protestáns egyház tagjait s nem is csupán a pápát 

foglalkoztatja ez az eszme, hanem másokat is. Az ame-
rikai congregationalista, episcopalis, methodista és presby-
terianus egyházak kiválóbb képviselői szintén mozgalmat 
indítottak meg az egyesülés érdekében. S hitsorsosaiknak 
az episcopalis püspökök által 1886-ban Chicagóban és 
1888. Lambethben megállapított articulusokat, mint »meg-
fontolásra méltókat ajánlják, a nélkül, hogy elszakadnának 
azon keresztyén testülettől, melyhez tartoznak, vagy ellen-
állni akarnának másféle egyesülési törekvéseknek«. Ennek 
az egyesülésnek alapja az apostoli és a niceai hitformák, 
a szentírás és a két sacramentom lennének; továbbá el-
fogadnák a történelmi episcopatust, a mint az a népek és 
nemzetek helyi viszonyaihoz képest kifejlődött. 

Az egyesülés egyik bajnoka, Bradford, hevesen meg-
támadta a konfessziókat. Azt mondja róluk, hogy azok 
»a holtak tételei*. S úgy meg vagyunk általok kötve, 
hogy a kik Krisztust akarják vallani, a hitvallásokat 
kénytelenek elfogadni. A keresztyénséget főleg a konfessziók 
szakgatták felekezetekre, mert az emberek különbözőképen 
vélekednek arról, hogy »Isten mit csinál az örökkévalóság-
ban*. »Az életnek egyesítenie kellene. Krisztus a tő, mi 
vagyunk a veszszők*. Állításában van valami igaz. De 
nagy hevében feledi, hogy a hitvallásokat valódi szüksé-
gesség hozta létre. Az nevezetesen, hogy az emberek kör-
vonalozva szeretik látni hitöket. Míg az emberek az 
absolut igazságot meg nem ismerik, míg különböző fel-
fogásuk lesz az igazságról: addig mindig lesznek hitvallá-
sok, mert a közhitvallások útmutatók és kalauzok az 
igazsághoz. 

De lássuk mit mondanak az amerikaiak eme törek-
vésről. Ez annyival érdekesebb ránk nézve, mivel a neve-
zett egyházakat nem választja el egymástól olyan dogma-
tikai különbség, mint a két hazai protestáns egyházat. A 
fentnevezett amerikai egyházak többé-kevésbbé calvini 
irányúak, inkább csak az alkotmányformában különböz-
nek. Az »Outlook« című szaklap ezt írja: »a leanbethi 
tételeket átvizsgáltuk, de azok szerintünk az egyesülést 
nem csak nem biztosítják, sőt elő sem segélik. Az egész 
protestantizmus elfogadja a szentírást, de ez nem akadá-
lyozza meg a szekták sokaságát. Minden evangeliomi egy-
ház elfogadja a két ős hitvallást és a két sakramentomot, 
de azért még sincs egység. A görög, a római, az anglikán 
és a ref. püspöki egyházak mind elismerik a történelmi 
episcopatust; de azért még sincsenek egymáshoz közelebb, 
mint az egyes protestáns egyházak. Azon egységre kellene 
visszamenni, a melyet a konfessziók, symbolumok és kor-
mányzási elvek romboltak szét. Egyesülés nem érhető el 
az által, hogy az ágakat összekötjük; hanem csak úgy, 
ha azok egy közös törzsből nőnek ki s meghagyatik szá-
mukra a szabad mozgás*. 

Az »üdv hadserege*, ez a szertelen szekta, most 
újabban Japán ellen intézett rohamot. A hódító hadjáratra 
induló kis sereg japáni nemzeti ruhákba öltözve indult 
útnak. Úti költségüket három egyén fedezte, adván rá 
500 font sterlinget. 

Aix-la-Chapelle városka megélénkült. Németország-
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ból és Belgiumból a kegyes zarándokok ezrei özönlőnek 
belé. Mert a székesegyház szent reliquiái ki vannak téve. 
S megtekintésük (s különösen a papi üres erszények meg-
töltése) által a hívek bűnbocsánatot nyernek. Az ereklyék: 
egy sárgásfehér színű csinos alakú ruha; Mária ruhája; 
Jézus pólyái ; az a lepedő, melybe ker. János lefejeztetése 
után bele takartatott; végül az a ruha, mely a keresztre 
feszített Jézus dereka körül volt csavarva. A legközelebbi 
két hét alatt vagy három szazezeren zarándokoltak a 
szent ereklyékhez. Valami készül Belgiumban. A liberális 
párt letiprása, vagy egy európai keresztes hadjárat van-e 
tervbe véve, ki tudja? 

A vallásosság eme gyászos eltévelyedésével szemben 
felemelő a protestáns munkásság egy nyilvánulása. Bos-
tonban most tartá a keresztyén ifjak egyesülete a maga 
közgyűlését. Ajánljuk azok ügyeimébe, a kik a keresztyén-
ség hanyatlásáról beszélnek. 14 év alatt két és fél millióra 
nőtt. az egyesület tagjainak száma. Áldásos munkát is 
végzett, a bűnösök, szegények, szenvedők és tudatlanok 
között. És nálunk vájjon sikerül-e és mikor az ilyen 
praktikus intézmények nagyszabású berendezése? Ha az 
ifjak rossz társaságba kerülnek, elromlanak, elpusztulnak, 
az az ő bajuk, mondjuk rá bölcsen. Mit törődnék Pató 
Pál uram a lelkekkel? 

Talmage a hírneves amerikai lelkész körútra indult 
az Egyesült-Államokban. Ezerek tódulnak a kitűnő szónok 
hallgatására, a hol megállapodik. Öregek, ifjak, gyermekek, 
nők és férfiak nagy távolságokról seregeinek köréje. 
Persze nem is mindennap lehet olyan szónokot hallani. 

Chr. W. —a—s. 

N E K R O L O G . 

Kovács Ferene. 
1823--1895. 

Most vessünk egy rövid pillantást későbbi politikai 
pályájára. Midőn az októberi diploma, ügy a hogy vissza-
állította alkotmányunkat, Gsongrádmegye szervezésekor a 
főjegyzői székre választatott meg. Nem sokáig viselhette 
tisztét, mert Hód-Mező-Vásárhely 1861-ben az országgyű-
lésre küldötte fel. Itt a határozati párt híve volt. Az ország-
gyűlés feloszlatásával s a provisoríum beköszöntésével 
ismét magányába vonul, de nem pihen, sőt az egyházi 
ügyek mellett a társadalmi téren valóban sokágú munkás-
ságot, lankadatlan tevékenységet fejt ki. Buzgó részt vesz 
a városunkat éltető alföld-fiumei vasútvonal előmunkála-
taiban. Ez ügyben sűrűn érintkezik azon idők kitűnő 
férfiaival, így egész benső bizalom fűzte Trefort Ágostonhoz, 
a hírneves nemzetgazdasági iróhoz és későbbi miniszter-
hez. Ezen vasút kérdésében irományai között egy igen 
becses emlékirata maradt. De mégis főgondját városunk 
közgazdasági, társadalmi és közművelődési érdekeinek 
szentelte és pedig oly buzgó odaadással, hogy vele e 
részben sem elődei nem mérkőzhetnek, de kortársai sem 
közelíthetik meg. 

Városunk még a 60-as évek kezdetén is közintézetek 
és intézmények dolgában nagyon szerény fokon állott. 
Ha a mennyiben ilyenek voltak is, kezdetleges állapotban 
tengődtek. A meglevőknek tehát lökést kellett adni, a leg-
nélkúlözhetetlenebbeket megteremteni. E feladat embere 
lett Kovács Ferenc. Így a vendéglőben zsellérkedő kaszinó-
nak részvények útján saját házat szerez. Egyik főtényező 
az Első Takarékpénztár — legvirágzóbb pénzintézetünk — 
létesítésében; egyenes megteremtője az önsegélyző Egy-
letnél;, a mely hatalmasan megizmosodva, ma mint Nép-
bank virágzik. Szinten az ő egyenes alkotása az Ipar-
egylet, a mely kezdetben a Gazdasági Egyesületet is szár-
nyai alatt melengette; ma mind a kettő saját házában 
különválva pezsgő életet folytat. Talán megütjük a valót, 
ha azt mondjuk, hogy — hozzájárulván a mind pezsgőbbé 
váló szabad politikai élet is — az ő létesítette hajtásai, 
noha tőlük egészen távol állott, a városunknak ama már 
minden jelentős szögletében fennálló körök. Egy bizonyos, 
hogy városunkban az egyesülési, a társulási élet az ő 
alkotásai után vett nagyobb lendületet. Kovács F. alko-
tásainál mindenütt első úgy a munkások sorában, mint 
másokat felvillanyoz adományaival, hasonlókra buzdít ala-
pítványaival. Kétségtelen, hogy tevékenysége igen jótéko-
nyan hatott városunk közéletének fölpezsdülésére. 

Csak természetes ezek után, hogy a polgártársak 
bizalma 1867-ben az alkotmány visszaállítása után Ková-
csunkat Csongrádmegye alispáni székébe ültette. Viszi hiva-
talát a nála szokott hűséggel önkénytes lemondásáig. Utolsó 
szélesebbkörü szereplése a politikai élet mezején 1881. és 
1884-ben történik, a midőn az országgyűlésén Hód-Mező-
Vásárhelyt képviseli Az ország házában szerénysége és a 
nagy nyilvánosságtól visszahúzódó természete a zajos 
szerepléstől visszatartotta; de a bizottságok azon mun-
kálataiban, a melyek lelke irányával összevágtak, annál 
inkább érvényesítette befolyását. Biztos értesülésem van, 
hogy például az 1883. XXX. t.-cikknek nem egy a fele-
kezeti középiskolai tanügyet mélyen érintő része az Ő 
egyenes közreműködése folytán nyert reánk nézve kedve-
zőbb megoldást. 

A későbbi években sem lankadt iránta polgártársai 
javarészének föltétlen bizalma és ragaszkodása, sőt bírta 
az összesnek őszinte tiszteletét. Ha mégis az ország házá-
ban többé nem jelent meg: annak oka önkénytes vissza-
vonulása mellett főrészben a helybeli politikai élet kiéle-
sedett tusáiban találandó. De azért egész hatékonysággal 
működik városunk törvényhatóságának közgyűléseiben és 
bizottságaiban. A tanügy, különösebben főgimnáziumunk 
felvirágzása aligha feküdt bárkinek is melegebben szivén, 
mint neki. Ha már zajtalan működését osztatlan tisztelet 
kisérte alant: érdemei, áldozatai megtalálták az utat a leg-
magasabb helyre is: Ő felsége apostoli királyunk királyi 
tanácsosi címmel ruházta fél. Nem kereste e kitüntetést; 
és habár mély hódolattal fogadta, címét vajmi ritkán hasz-
nálta és soha nem érvényesítette. 

A gyakorlati életpályák terén, kivált, ha sorsuk az 
ország valamely félreeső szögletébe helyezte, ritkán áldoz-
hatnak az elvont tudományoknak. Kovács Ferenc olvasott 
bőven folyóiratokat és tudós műveket, elmélkedett nem 
keveset; de szakszerű irodalmi munkásságra mégis a követ-
kező véletlen hívta. 

Az 1885. év kezdetén az Akadémiában Zichy Antal 
tiszteleti tag azzal az indítványnyal lép elő, hogy mivel 
az újabbkori országgyűlések történetének sokszor igen 
nagy jelentőségű emlékei, különösen a kerületi ülések 
irományai, még ismeretlenül lappanganak, sőt az avatat-
lanok kezében a megsemmisülés veszélyének tétetvék ki; 
mivel a kerületi ülésekről naplók nem vezettetvén, azok 



pótlásául csak a követek magánföljegyzései, naplói és 
jelentései szolgálhatnak: az Akadémia tegyen mielőbb 
lépéseket azok megmentésére annál inkább, mert az 1848. 
előtti országgyűléseinken szereplő férfiak sora mindinkább 
ritkul. Az Akadémia föl is kérte Tisza K. belügyminisz-
tert, hogy a törvényhatóságokat a föntebbiekben körvona-
lozott irányú iratoknak az Akadémiába leendő beszolgál-
tatására hívja fel. Úgy is lett. 

Kovács Ferenc olvasta a felhívást és tétova nélkül 
határozott. Föntebb érintém, hogy a 20—21 éves itjú az 
1843—44-iki országgyűlésről, annak főleg kerületi, fonto-
sabb tárgyaknál országos tárgyalásairól, egyszersmind saját 
tapasztalatairól és élményeiről pontos naplót vezetett: 
csakhamar tisztában volt vele, hogy jegyzeteit lehetőleg 
kiegészítve feldolgozza. Legelőbb is a forrás- és segéd-
műveket szerzi össze nem kisebb fáradsággal mint költ-
séggel. Majd a munkának ül, de azért gazdálkodását és 
egyéb teendőit az előbbi szorgalommal végezve, hanyatló 
testtel, de felvillanyozott lelkének ifjú tüzével, még leg-
bizalmasabbjait sem avatva szándékaba, nem is egészen 
hét év alatt be is fejezi s 1893—94-ben saját költségén, 
hat igazán termetes kötetben: »A 1843—44-ik évi ország-
gyűlési alsó-tábla kerületi üléseinek naplója« cím alatt ki 
is adja. A kész mű kiadásával nem sietett. Várta, mint 
előszavában érinti, vájjon a nemes munkára az övénél 
erősebb kezek nem vállalkoznak-e ? Nem lehet feladatom 
e nagy forrásmű irodalmi érdemét, különösen történeti 
értékét e helyen méltatnom: eleget mondok róla, ha jel-
zem, hogy a M. T. Akadémia szerzőjét a f. évi májusi 
nagygyűlésen tiszteleti tagjainak sorába emelte, tehát 
azon legdíszesebb polcra, a melyre feljutniok hazánk leg-
érdemesebb férfiainak adatik. 

Közleményem azonban épen legfőbb nyomatékát 
veszítené, ha Kovácsunk adományairól és alapítványairól 
elfelejtkezném. Vannak emberek, a kiknek nemes szivéhez 
az egyház és iskola, a nemzeti közművelődés és társadalmi 
haladás forró szeretete, az elhagyottak és árvák iránti 
mélységes részvét annyira oda van forradva, hogy szolgá-
latukban fáradozni, a fáradalom mellett tettleg is áldozni 
mindennapi teendőjöknek tartják és azt tekintik legszebb 
napjoknak, a melyen leikök vágyát kielégíthették. Ezek 
közé tartozott a legelső helyen Kovács Ferenc. Tekintsük 
meg a még éltében meghozott s majd a végrendelete 
értelmében valósítani szándékolt alapítványait. 

Nem vagyok abban a helyzetben, hogy eddigi ada-
kozásainak teljes sorozatát adhatnám. Soknak emlékezetét 
magával vitte a néma sírba. Hisz ő mindenütt a legelsők 
közt volt, a hol jótékonyságára szükség volt. Megkísértem 
a következőkben életében tett adakozásainak sorozatát 
összeállítani: 

Még az 50-es évek derekán az akkori szervezés 
alkalmával adott 50, 1882-ben 5000, a tápintézeti alapra 
adott a főgimnáziumnak 50 frtot. Az egyháznak a f. 
évi május 23-án, a maga és neje arcképének leleplezése 
ünnepélyekor adott az újvárosi részen emelendő templom 
alapjára 10,000, b. e. édes anyja emlékére 1000 frtot. 
Legközelebb, épen azon a napon, július 21-én, a melyen 
legutolsó fürdőútjára indult, vásárolt egy létesítendő elemi 
iskolai telep számára egy 800 • ö l területű igen alkal-
mas telket 4000 frton, a melynek nagyobb részét már 
bánatos özvegye fizette le. A békés-bánáti ev. ref. egyház-
megyének adott a lelkészi gvámolda alapjára 1000, ugyan-
annak belmissióra 1000, népszerű olvasmányok kiadá-
sára 100 frtot. 

A debreceni ev. ref. főiskolának a létesítendő tanári 
képezde alapjára, ha nem tévedek a legelső, még a zsinat 
előtt, adott 2000 frtot. A tiszántúli ev. ref. középiskolai 

tanáregyesület alapjára 50, a kolozsvári Mensa Acade-
mica alapjára 50 frtot. Ezen célra jóval magasabb ösz-
szeget még gyűjtött is. Az E. M. K E. alapjára 100 
forintot. A M. Tudom. Akadémiának pályadíj alapjául 
adott 2000 frtot, ehhez csatolandó a nagy művének 400 
példányából később befolyandó összeg; a kettő tehető 
10,000 frtra; neki sokkal többen van. Hód-Mező-Vásár-
hely város vagyontalan elesett öregei, munkára képtelenjei 
és elhagyott árvái részére létesítendő szeretetház számára 
vásárolt a gr. Károlyi családtól egy azon célra minden 
tekintetben igen alkalmas, mintegy három hold területen 
álló beltelket és nagy épületet, annak fölszerélésére adott 
több mint 5500 frtot; a két adomány könnyen meghaladja 
a 10.000 frtot. És ezen alapítványok az utolsó krajcárig 
lefizetvék. Mellesleg érintem, hogy kivált a nagyobb ado-
mányok, közösen a maga és neje nevére alapítvák. 

És mégsem amaz alapítványok összesége, hanem 
végrendelkezése teszi Kovács Ferenc áldozatait korunkban 
a magyar ev. ref. egyházban szinte páratlanokká, mond-
hatjuk : fejedelmiekké. Összes vagyonának általános örökö-
sévé a hód-mező-vásárhelyi evang. ref. egyházat teszi. A 
hagyaték a legkönnyebb számítás szerint jóval meghaladja 
a 100.000 frtot. E hagyatéknak korlátlan haszonélvezetét 
forrón szeretett özvegyének, különben is közös szerzemény 
után jelentős vagyon birtokosának, biztosítja. Végrendele-
tének végrehajtóiul Szeremlei Sámuel lelkészt és Futó 
Mihály főgimnáziumi igazgatót nevezte meg. Végrendelete 
különben intézkedéseinek csak fő körvonalait állapítja meg; 
a végrehajtásra vonatkozó részletesebb utasításait azon 
nagyterjedelmü iratában szabja meg. a melyet pecsét 
alatt végrehajtóinak címezett. Ha terem engedné, kész 
örömmel közölnék amaz utasításokból egyes, kivált ko-
runkra nézve igen tanulságos és építő részleteket azokból 
a megjegyzésekből, a melyekkel egyes hagyományait meg-
okolja. Kitűnnék azokból nemcsak az az általában magas 
erkölcsi felfogás, a melylyel ő a dolgokat megítéli, hanem 
emelő lehetne főleg az álláspont, a melyet ő felekezetünk 
iskoláinak és tanításának történeti érdeméről, nemzeti és 
erkölcsi irányának érzékéről és jövőbeli hivatásáról oly 
melegséggel elfoglal; emelően hatna talán sokunkra az a 
felfogás, sőt erős meggyőződés, a melyet ev. ref. vallá-
sunkról a vallásos és erkölcsi érzület, a jellemfejlesztés 
nagy érdeme mellett, egyszersmind nemzeti hivatását te-
kintve, oly magasztos emelkedettséggel ápol. De végre is 
beszélőbbek a tények; térjünk azokra. 

Ez utasítások szerint kisebb-nagyobb összegekben 
megemlékezik a fenkölt szellemű végrendelkező több iro-
dalmi társaságról és jótékony egyesületről, megemlékezik 
még több ev. reform, egyházi célról, városunk több jóté-
kony intézményéről, rokonairól és barátairól, nem felejt-
kezik meg hűséges cselédeiről; azonban szive, lelke min-
denek fölött szülő egyházáért és ennek intézményeiért 
hevült legelső sorban Ide vonatkozó intézkedéseit csak 
legfőbb vonásokban érintem. Igv egy negyedik templom 
építésére és egy új lelkészi állomás létesítésére 30 000, 
elemi iskolai célokra 17,000, főgimnáziumi célokra 46,000, 
tehát csak ezekre majdnem 100,000 frtot. 

És az a férfiú, a ki édes anyjának soha el nem 
halványuló emlékezetét egy félszázadon át talizmánként 
szivében hordozá; a ki hozzá méltó élettársát annyi gyön-
gédséggel környezé; a ki hazájának és nemzetének rendü-
letlenül hü fia; a ki forrón szeretett egyházának munkás-
ságban és áldozatban igaz tagja; a ki szülővárosának 
áldozataiban fáradhatatlan polgára; a ki a szenvedőknek 
és szegényeknek résztvevő barátja; a ki minden igaznak, 
szépnek és jónak rendületlen bajnoka volt; a kinek sze-
rénysége és egyszerűsége rendkívül szokatlan; a ki a leg-



nemesebb férfias erényeknek példányképe: ott a magas 
Kárpátok bércei alatt, néhány órai kínos szenvedés után 
visszabocsátá nemes lelkét annak kezébe, a kitől azt vette. 

Szülőföldére visszaszállított hamvait oly tömeg ki-
sérte nyugvó helyére, a minő temetést Hód-Mező-Vásár-
hely még soha nem látott. Temetése — ha szabad úgy 
szólanunk — a hű és igaz ember diadalmenete volt. A 
ki életében egészen a mienk volt: hamvaiban is velünk 
marad. Az ő poraira is meghozza virágait az új életre 
támadt tavasz. Vajha minden fűszál, mely nemes szivéből 
fakad, hirdesse nekünk, hirdesse a késő utódoknak, — a 
mire oly nagy szükségünk van — hogy van élet a test 
felett is, hogy magasztos példáján testre buzduljunk és 
nyomdokán haladjunk. Ez lesz emlékezetének maradandó 
dicsekvése! 

Pihenj kifáradt vándor csöndesen. Legyen emlékeze-
ted áldott, mert hű és igaz valál, mind az idők végéig! 

Futó Mihály. 

I R O D A L O M . 
** Föladatunk a polgári házassággal szemben, 

írta Bagossy Bertalan, székesegyházi hitszónok, képezdei 
tanár, Szatmár, az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával, 
Reiser János kiadása. — A 279 lapra terjedő aktuális 
munka a szatmári r. k. püspök jóváhagyásával arra a 
kérdésre ad választ: mi a teendője a római egyháznak 
az új egyházi törvények által teremtett új viszonyok között. 
A conciliáns szellemben tartott munkából megtudjuk, hogy 
a róm. kath. papság is fog egyházi anyakönyvet vezetni 
az ő házi szükségeire; hogy az 1894. 31. t.-c. által pol-
gári hatályoktól megfosztott szentszékek ezutánra sem 
szüntetik meg működésöket; hogy az új állapotokat tűrni 
kell és békén is el lehet tűrni, mert a polgári házasság-
nak épen a kötelező formája a legkedvezőbb az egyházra 
nézve. A vegyes házasságokra vonatkozólag a mellett argu-
mentál a könyv, hogy reverzálissal minden vegyes pár 
összeadandó, de még a nélkül sem tagadható meg a 
»passiva assistentia*. Nyomatékkal hangsúlyozza, hogy 
»cultus disparitas* esetében a lelkész igyekezzék meg-
nyerni a nem katholikus felet az egyháznak. A kihirde-
tésre nézve (a mi püspökeink javaslatával ellentétben) a 
háromszori előzetes kihirdetést sürgeti a könyv. Szóval 
ebben a munkában egyfelől közvetett cáfolata van az 
intransigens ultramontanizmusnak, másfelől hasznos és rész-
letes utasítás foglaltatik a lelkészkedő római papság szá-
mára, de tanulhat belőle az evangeliumi lelkipásztor is. 

** Szalay-Baróti A Magyar Nemzet Története 
című füzetes vállalatból most jelent meg a 20-dik füzet, 
melyben dr. Baróti Lajos az Anjouk korát — Róbert 
Károly uralkodását tárgyalja, melyet befejezve, Nagy 
Lajos király dicső uralkodása leírásába fog bele. A füzet-
hez egy igen szép műmelléklet »Dezső vitéz föláldozza 
magát a királyért* (Molnár J. festménye) van csatolva. 
A szöveg közé nyomott képek a következők: Károly király 
pecsétjének előlapja. (Az orosz levéltárban őrzött eredeti-
ről, mely a király egyik 1320-iki oklevelén függ, Károly 
Róbert pecsétjének hátlapja, flórenci arany.) Károly 
Róbert-féle arany forint. Károly Róbert ezüst garasa. 

XIV. századi magyar lovas főúr (Dörre Tivadar rajza a 
Képes Krónika nyomán). Bajor Lajos (Münsterben levő 
síremlékéről). János cseh király mellszobra. Kázmér len-
gyel király mellszobra. V. Károly császár mellszobra. 
Kezdő »L« betű N. Lajos 1365-iki oklevelén. (Az orsz. 
levéltárban Őrzött oklevél másolata.) 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy munkának most jelent meg a 42-dik 
füzete, melyben Gracza György rendkívül érdekesen írja 
le Rózsa Sándor 1848-ki szereplését. Egészen új alakban 
látjuk, a hírhedett betyárt, a ki száz főnyi lovas csapat-
jával szörnyű pusztítást tett a fellázadt (rácok, szászok) közt. 
Igen szépek a füzet képei is; különösen érdekes a magyar 
bankópréselés maradványainak a bemutatása. A képek 
a következők: Osztrák hadi lobogó. Honvéd attila. Dunyow 
honvédezredes. Vécsev tábornok tábori látcsöve. Töltény-
láda a honvéd seregnél. Oláh prefektek kardja. A hon-
védség fegyverei. Az aradi ereklye múzeumban őrzött 
eredeti után. Bohusné Szőgyén Antónia. 1848/49. magyar 
bankóprés maradványai. Az aradi vár szükségpénze. Bem 
arcképe. Petőfi Sándor rajzolta. Pénznyugtatvány. 

** Hornyánszky V. kiadványaiból megkaptuk : 
1, Prot. árvaházi képes naptár 1896-dik évi folyamát, 
Kenessey Béla szerkesztésében, ára 30 kr. 2. Ó-szövetségi 
történetek. Szövegét a szentírás alapján a magyar nép 
számára versben írta Jámbor Lajos békési néptanító, 
41 képpel, ára kötve 60 kr. Mindkét vallásos tartalmú 
kiadványt nemsokára részletesen ismertetjük. 

** A Koszorú újabb sorozata. A m. pr. irodalmi 
társaság »Koszorú* című népies kiadványaiból egyszerre 
10 újabb füzet hagyta el a sajtót. A füzetek XI—XX-ik 
sorszámmal vannak jelölve. XI. A bibliás asszony, elbe-
szélés, írta Kalocsa Róza; XII. A vadosfalvi pap, elbeszé-
lés, írta Gsengey Gusztáv. XIII. Nádasdy Tamás grófék 
háztája, családi kép a 16-ik századból, írta Payr Sándor; 
XIV—XV. A vasárnap megünnepléséről, írta Csiky Lajos; 
XVI. Két püspök anyja, írta Vajda Ferenc; Névtelen hősök, 
írta Gsekme Ferenc; XVII. Ilonka, elbeszélés, írta Bányai 
Géza ; XVIII. Egy öngyilkos-jelölt, elbeszélés, írta Jámborné 
Székely Lilla. — XIX. Egy eltépett biblia-levél, írta Túri 
Farkas Imre; Földi mennyország, írta V. Krüzselyi Bálint. 
XX. Livingstone Dávid utazásai és felfedezései, írta Szabó 
Aladár. Minden egyes füzet ára 4 kr., az egész sorozaté 
40 kr. Megrendelhető a főbizományos Hornyánszky Viktor-
nál, Budapest, Akadémia bérháza. — A füzetek méltatá-
sára még visszatérünk. 

** Felvilágosítás a Tompa reliquiák ügyében. 
E becses lap irodalmi rovatának vezetője Ferenci B. 
könyvkiadónak Tompa hátrahagyott papi dolgozataira 
hirdetett előfizetési felhívását bizonyos megjegyzésekkel ki-
sérte, melyeket mint a reliquiák sajtó alá rendezője, szó nélkül 
nem hagyhatok. Ezek szerint azon dolgozatok volnának 
a reliquiák, melyeket Tompa a hatvanas évek elején 
megjelent 2 kötetes prédikációiból és 1867-ben kiadott 
halotti beszéd-gyűjteményéből kihagyott. Hát ez utóbbi 
már csak azért sem lehetséges, mert a hátramaradt dol-
gozatok között egyetlenegy halotti beszéd sincsen. Az 
egyházi beszédeket sem hagyhatta ki Tompa két kötetes 
művéből, mert azok oly nagy számmal vannak, hogy 
újabb két kötetet tesznek ki, tehát legföljebb azt lehet 
mondani, hogy nem rendezte sajtó alá. Ennek okát egy-
felől a hatvanas évek közepén előhaladt szervi bajában, 
mely őt a papi functiók végzésére is alkalmatlanná tette, 
másfelől halotti beszédeinek és az Olajágnak ez időre 
esett kiadásában találjuk fel. Fentebbi okból magyaráz-



ható meg az is, hogy a relíquiák között pl. már 1865-iki 
kelettel egy sem található. De hogy maga Tompa is gon-
dolt a beszédeknek halála utáni kiadására és így azok 
nem valami kimustráltak, mutatja hosszú haldoklása 
közben a beszédekhez írt Figyelmeztetése, melyben mű-
vei leendő kiadójának ád utasításokat. Én a dolgozatokat 
jó lélekkel ajánlom s a ki megrendeli, nem fog bennök 
és a Tompa szellemében megcsalatkozni. Debrecen, 1895. 
szept. 1. 8. Szabó József. 

E G Y H Á Z . 

A tiszántúli egyházkerület lelkészavatással egy-
bekötött közgyűlése e hó 21-én nvilik meg. Ez alkalom-
mal fogják ünnepélyesen leleplezni debreceni nagy tem-
plom és kollégium közötti emlékkertben a gályarabok 
emlékét, melyet tudvalevőleg özv. Hegyi Mihályné úrnő 
saját kötségén emeltet, s melynek felállításán most dol-
goznak. 

A tolnai egyházmegye közgyűlése aug. 27-én 
Szegzárdon folyt le Csekey István esperes és Ágoston 
István kir. táblai biró elnöklete alatt. Á népes és gazdag 
tárgysorozatú gyűlést értekezlet előzte meg. Legfontosabb 
tárgya az országos lelkészi gyámintézet ügye volt, melyre 
vonatkozólag a többség az ismeretes konventi tervezetet 
fogadta el, noha a kisebbség nagy hévvel harcolt az alsó-
baranya-bácsi elaboratum mellett, mely az egységes or-
szágos gyámintézet helyett egyházkerületi gyámintézeteket 
javasol. Á folyóügyek rendjén Kálmán Dezső kölesdi lel-
kész, mint újonnan választott tanácsbiró, letette a hivatali 
esküt; de ugyanő, valamint Bús Lajos decsi lelkész le-
mondtak az egyházmegyei jegvzőségről, mit azonban a 
közgyűlés nem fogadott el. Az egyházkerületi gyűlésre 
képviselőkül Molnár Sándor madocsai lelkész és Kovács 
Sebestyén Endre tanácsbiró küldettek ki. 

A bihari egyházmegye közgyűlése nyári köz-
gyűlésén Szabó Károly esperes Bitoólc Zsigmond gondnok 
elnöklete alatt nagy feltűnést keltett az esperesi jelentés 
az a passzusa, mely szerint az egyházmegye területén 518 
lélek kilépett az egyház kötelékéből és nazarénussá lett, 
kik Pusztaujlakon és Szalárdon vannak a legszámosabban. 
(Előttünk csak az különös, hogy noha ily nagymértékű a 
hithagyás, mégis az egyházmegye végzései között semmi 
preventiv intézkedésről nem olvasunk a baj tovább ter-
jedésének meggátlása végett. Szerk.) Panaszol a jelentés 
a nagymérvű iskolamulasztás miatt is, ezeknek megszün-
tetésére azonban megtették a szükséges intézkedéseket. Az 
egyházak anyagi helyzetében emelkedést konstatál a 
jelentés s 32 gyülekezetben takarékmagtár van. A nagy-
váradi leányiskola ügyében a gyűjtést tovább folytatják, az 
internátus építéséhez pedig a jövő tavaszszal hozzáfognak. 

A bánsági evang. esperesség Pancsován tartott 
közgyűlésén több rendbeli folyóügy elintézése után Zvarinyi 
Emil lieblingi lelkész és esperességi főjegyző indítványára 
három elvi jelentőségű határozatot hoztak. Az első indít-
ványt ekként fogadták el: »Fegyelmi eljárás terhe alatt 
megtiltatik lelkésznek és tanítónak, hogy a felekezeti iskola 
ellen izgasson« (a mely határozat nem valami előnyös 
színben mutatja be az ottani lelkészi és tanítói kar szere-
tetét az egyházi iskola iránt. Szerk.) A második indítvány 

így hangzik: »Evang. tanító ne legyen anyakönyvvezető az 
egyházi felsőbbség beleegyezése nélkül*. A harmadik indít-
vány következő: »Tanító és lelkész fegyelmi eljárás terhe 
alatt eltiltatik oly egyesületben való tagságtól, mely ellenkezik 
az ág. ev. egyház szellemével*, a mi, ha megmagyarázod 
azt teszi: óvakodjál a néppárttól. — E határozatokkal? 
úgy látszik, a lelkészi és tanítói testület egyházi szellemét i 
kívánják erősbíteni. 

Az unitáriusok zsinatja Bölönben aug. 25—26-ik 
napjain nagy ünnepségek között indult, de a zsinat folyama 
alatt támadt nagy tűzvész miatt lehangoltan végződött. A 
zsinattal összekötve fölavatták a bölöni (Háromszék rn,) 
új templomot és megtartották Ferenc József püspök 40 
éves lelkészi jubileumát is. Először a templom-avatás ment 
végbe, mit megelőzőleg egy hölgyküldöttség díszes selyem-
palástot ajándékozott a püspöknek. A templom-avatáson 
Boros György theol. tanár, Kiss Sándor lelkész, Lbfi Áron 
bölöni esperes és Ferenc József püspök fungáltak. Isteni 
tisztelet után számos küldöttség üdvözölte a jubiláns püs-
pököt. A lelkészek és tanítók arcképöket tartalmazó albumot, 
az egyházi tanács tagjai arany-tollat és ezüst asztali kész-
letet adtak át. Délután nagy bankét volt, melyet azonban 
a tűzvész, mely 14 házat hamvasztott el, nagyon meg-
zavart. Estefelé a Dávid Ferenc-egyesülét tartott közgyű-
lést, melyen Boros György titkári jelentése után Deák 
Miklós lelkész tartott időszerű beszédet arról, hogy az 
unitárius lelkésznek az egyházpolitikai reformok után még 
nagyobb belmissziói tevékenységet kell kifejtenie. A zsinat 
második napján a tűzvész miatt megapadt közönség előtt 
nyomott hangulatban folytatták a tanácskozást. Előbb azon-
ban lelkészavatás volt, melyen 14 új lelkészt avattak 
föl, köztök zsinati határozat alapján a budapesti, polgárdii 
és h.-m.-vásárhelyi segédlelkészeket is, mivel parókhusi 
teendőket végeznek. A lelkészavatás után bankét volt, 
melyen gyűjtést rendeztek a tűzkárosultak javára. A tanács-
kozások során vita nélkül ment keresztül a püspök, a kép-
viselő tanács, meg a Berde Mózes hagyaték jelentése. El-
fogadták a Derzsi Károly budapesti lelkész lemondását is, 
kinek helyére Csifó Salamon árkosi lelkészt emlegetik. A 
tanácskozás folyamán a püspök ismételten megemlékezett 
Lyon H. V. amerikai követről, ki a zsinaton mindvégig 
jelen volt; Dániel Gábor főgondnok pedig lendületes beszéd-
ben emlékezett meg Ferenc József püspök 40 éves mű-
ködése alatt kivívott bokros érdemeiről. Este bált rendez-
tek a tűzkárosultak javára. A zsinati tárgyalás egészben 
véve meglehetős meddő volt. Érdemleges határozatot alig 
hoztak. A közigazgatási hatóságok újraszervezésére vonat-
kozó terjedelmes javaslatot, mely a zsinatnak legfontosabb 
tárgya lett volna, levették a napirendről s tárgyalását 
máskorra halasztották. 

A nagyenyedi egyházmegyéből érdekes rajz ol-
vasható a f. évi nagyenyedi közgyűlés jegyzökönyvében, 
mely szerkesztőségünknek is megküldetett. Sándor János 
esperes évi jelentése kimerítő ismertetést közöl minden 
egyes gyülekezet anyagi, közigazgatási, valláserkölcsi és 
tanügyi állapotáról, a mely egészben véve kielégítő, sőt 
haladó s csak néhány helyen gyenge vagy hanyatló. 
Helyesen mondja az esperesi jelentés: »Hogy minő válto-
zásokat idéznek elő az új egyházpolitikai törvények, a 
felől még nem vagyunk eléggé tájékozva. De két dologgal 
tisztában lehetünk. Egyik az, hogy az állami törvényhozás 
az őt jogosan megillető hatáskörben intézkedett s nekünk 
mint állampolgároknak az állami törvényeket tiszteletben 
kell tartanunk. A másik az, hogy Isten országa, melynek 
mi szolgálatában állunk, fölül áll a földi birodalmakon, 
világi törvények nem alterálhatják annak örök törvényeit.* 



A közgyűlésen elhatározták, hogy néhai Kovár-s Ödön 
sírjára közadakozásból emlékkövet állítanak. Nagyfontos-
ságú az a határozati javaslat, mely kimondja, hogy az 
állam kormánya feliratilag megkeresendő az iránt, hogy 
az 1848. évi XX. t.-c. értelmében a lelkészek fizetése 
államsegélvlyel korszerűleg és a lelkészi hivatásnak meg-
felelőleg rendeztessék. A nagv-envedi theologiai akadémia 
fentartása, illetőleg az ottani ürességben levő tanszékek 
betöltése iránti indítvány is az általánosabb érdekű hatá-
rozatok közé tartozik. A tanítói fizetések pótlására az 
1893 évi XXVI. t.-c. értelmében az egyházmegyéből 14 
gyülekezet folyamodott államsegélyért, de eddigelé még 
csak a m.-szentkirályi tanítói fizetés egészíttetett ki 400 
forintra. — Az esperes évi jelentése, az egyházmegyei 
tanács évi működéséről szóló jelentés s általában az egész 
közgyűlési jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy e nemzeti 
és felekezeti szempontból egyaránt exponált egyházmegye 
élén buzgó elöljáróság, a gyülekezetekben tevékeny papság 
áll az egyházi ügyek élén. 

A tornai egyházmegye közgyűlésén, mely aug. 
26-án tartatott, Vecsey József, az egyházmegye gondnok 
a lelkészi hivatalok rendszeresítése s az azzal járó java-
dalmazási kérdés és az egyházi adózási rendszer megvál-
toztatása dolgában nagyfontosságú indítványt adott be, a 
melynek lényege ez: Határozatilag mondja ki az egyház-
megyei közgyűlés azt. hogy: 1. Magyarország területén a 
lelkészi hivatalok rendszeresítése, fentartása s az azzal 
járó javadalmazás kérdése egvségesíttetik, s azok jövőben 
ne az egyes hitközségek jogait és kötelezettségeit, hanem 
az egyházunk egyetemének jogát és kötelezettségeit képez-
zék, minden más az egyházi életünk különböző ágazatai-
nak kezelésénél az eddigi teljes függetlenség érintése nélkül. 
2. Az egyházi terheink viseléséhez híveink a tiszta jöve-
delem aránya szerint járuljanak! A tornai egyházmegyei 
gondnok bőségesen megokolta az indítványát, a mely a 
közös teherviselés alapján nyugszik s abban ormolik, hogy 
ne az egyes eklézsiákra külön-külön nehezedjék a lelkészek 
anyagi dotációja, hanem a reformátns egyház egyetemére 
és hogy a javadalmazást lehetőleg egyenlően oszszák meg. 
Erre nézve a Vécsey József indítványának megokoló részé-
ből közöljük a következőket: »Mindenek előtt szükségesnek 
tartjuk, hogy első sorban is körültekintő gondosság s a 
körülmények komoly mérlegelése mellett meg fog kelleni 
állapítani azt, hogy mely egyházközségben elkerülhetetle-
nül szükséges a lelkészi hivatal fentartása, ez lévén a ki-
indulási alap, ennek meghatározása után jönne a lelkészi 
hivatalokkal járó javadalom megállapítása, az átalakult 
viszonyok kellő mérlegelésével; s ebből folvólag fejlődne 
ki a javadalmazással járó azoknak a terheknek, a melyek 
az egyes egyházakban a lelkészi javadalom valódi alapját 
a lelkészek által eddig is bírt ingatlan vagyon jövedelme 
nem fedezi, az egyházunkhoz tartozó hivek tiszta jöve-
delme aránya szerinti megosztása. Meggyőződésünk szerint 
csak eme módozatok azok, a melyek égető sebeink gyökeres 
orvoslását egyedül képesek eszközölni. Itt felmerül az a 
kérdés, hogy ha lelkészi hivatalaink javadalmazását föl-
emeljük, akkor nem hogy kevesbednének a terhek, de 
azok szaporodni fognak, az, a ki a kérdést felületes szem-
lélet folytán a látszatból következtetve teszi fel, nagyon 
csalódik, mert ha figyelembe veszszük, az általunk fentjel-
zett azokat a körülményeket, hogy ma épen a legjobb 
anyagi körülmények között élő híveink egyáltalában egyházi 
terhet nem viselnek, továbbá azt. hogy a népes egyházaink-
ban pedig elenyésző csekélységet, akkor, ha azok is tiszta 
jövedelmük aránya szerinti teherrel megróva lesznek, annak 
eredménye kétségtelenül az lesz. hogy ama szegény egvbáz-
tagok, a kik eddigelé hordozták az egyházi terheket, azok 

nagy részétől megszabadíthatok lesznek, a nélkül, hogy az 
eddigelé kiváltságos helyzetben lévők a rájuk vetett terhet 
legkevésbbé is megéreznék*. Az indítványozó különben 
még ily módon, a maga javaslatának országos elfogadá-
sával sem hiszi a kérdést teljesen megoldhatónak, mert 
valószínűnek tartja, hogy a hívekre az általános tiszta 
jövedelem aránya szerint való kivetés érzékeny lenne. Ez 
esetben az államsegélynek fölemlítését és törvényhozási 
állandósítását tervezi. — Az egyházmegye elfogadta a 
tervezetet, mely ha a tiszáninneni egyházkerület magáévá 
teszi, az egyetemes konventre is fölkerül s tekintve azt, 
hogy életrevaló eszmét pendít meg és nagy baj orvos-
lására irányul, bizonyára még sokszor fogja foglalkoztatni 
egyházi vezérférfiainkat. 

Lelkészi jubileum. Komódiban aug. 25-én ünne-
pelték meg Nagy Dániel ev. ref. lelkész lelkipásztorságá-
nak ötvenéves évfordulóját. A templomban Széli Kálmán 
esperes szép imát mondott, mire a jubiláns lelkész tartotta 
meg egyházi beszédét. Isteni tisztelet után a lelkészek ré-
széről Pató Károly apátii lelkész szép beszéd kíséreté-
ben átadta a pályatársak ajándékát, egy remek díszkötésű 
bibliát, míg a hivek részéről Solcz Gábor gyógyszerész 
és presbyter üdvözölte az agg lelkipásztort s mutatta be 
a jubiláns életnagyságú képét, mint a hivek ajándékát. 
Kun Béla vésztői lelkész szülő-, illetve nevelkedést helyé-
nek üdvözletét tolmácsolta, Kiss Sándor tanító pedig az 
egyházmegyei tanítók nevében szólott. Ezután nagy ebéd 
volt a lelkészlakon. 

A felső-szabolcsi egyházmegye aug. 27-én Kis-
Várdán tartotta rendes őszi közgyűlését, Lukács Ödön 
esperes és Gencsi Albert társelnöksége alatt. A gyűlés 
igen népes és általános érdeklődés mellett folyt le. Az 
esperesi jelentés fájdalmasan emlékezett meg az egyház-
megye nagy veszteségeiről, a meghalt lelkipásztorokról. 
Az egyházpolitikai újításokról szólva reméli, hogy a sza-
badelvű eszmék csak még jobban megerősítik, meggyö-
kereztetik a szabadelvű kálvini egyházat. Ezután a nagy, 
87 eklezsiából álló egyházmegyének ügyes-bajos kisebb 
dolgai nyertek elintézést. A lelkészi országos gyám- és 
nyugdíjintézet alapszabályait az egyházmegye több lénye-
ges pontban módosítani jónak látta. Nem találja helyesnek, 
hogy a fegyelmi úton elmozdított lelkész családja ne 
kapjon nyugdíjat. Ez csak akkor helyes, ha a család is 
részes a lelkész bűnében. Azt sem tartja helyesnek az 
egyházmegye, ha hatvan éven túl levő lelkész megháza-
sodik, hogy családja, felesége nyugdíjban ne részesüljön. 
Ezek a leglényegesebb módosítások. Ezután Porzsolt 
Ádám egyházi tanácsbiró, szent-mártoni lelkipásztor, Me-
zössy Gusztáv világi elválasztott tanácsbiró az egyház-
megye színe előtt leteszik az esküt, fölajánlván magukat 
az egyház szolgálatára. Az egyházi aljegyzői állásra a 
legtöbb szavazatot nyert Hideg József páci lelkész és Rác 
Gyula halászi pap között újabb választás rendeltetett el, 
mint a kik ez állásra legtöbb szavazatot kaptak. A tanács-
kozást bankett követte, ahol kedélyes hangulatban több 
fényes felköszöntőt mondottak. 



I S K O L A . 

A felsőkereskedelmi iskolák szervezete. Wlas-
sics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter hatá-
lyon kívül helyezte a kereskedelmi iskolák tekintetében 
eddig érvényben volt szervezeti szabályokat s úgy a fel-
ügyeletre, valamint a tantervre nézve új rendszabályokat 
alkotott. A kereskedelmi iskolákat kiveszi a tanfelügyelők 
hatásköre alól és a tanári pályán működő férfiak közül 
kinevezendő főigazgató által fogja a felügyeletet gyako-
roltatni. Az új iskolai év kezdetével (szeptember elsejével) 
megszűnik a kereskedelmi középiskola elnevezés s az ily 
intézet neve e naptól kezdve »felső kereskedelmi iskola* 
lesz. Az új tantervet a rendelet az alsó osztályokban már 
az idénre életbe lépteti, a felső osztályok azonban az 1895. 
és 1896-iki tanévet még a régi tanterv szerint végzik, 
az 1896/97. iskolai évtől kezdve azonban már minden 
osztályban követendő az új tanterv, Miután az új főigaz-
gatóság még szervezve nincsen, egyelőre a kereskedelmi 
felső iskolák közvetlenül a minisztérium felügyelete alatt 
állanak és egyenesen vele érintkeznek. 

A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a beiratások 
f. évi szeptember 1-től 8-ig, az alapvizsgálatok szeptember 
1-től 15-ig tartatnak. Az előadások szeptember 9-én kez-
dődnek. Utólagos felvételeket nyomós okból, folyamodás 
útján, a tanári kar szeptember hó végéig eszközölhet. A 
tandíj félévre 15, egész évre 30 frt. Beiktatási díj 4 frt 
50 kr. Tápintézeti díj havonként 7 frt. Bővebb értesítéssel 
és évkönyvvel kívánatra szívesen szolgál az igazgatóság. 

A népiskolák rendezése H.-M.-Vásárhelytt. 
H.-M.-Vásárhely város 10.000 iskolaköteles gyermekéből a 
mult tanév folyamán 4000 iskolamulasztó volt. A város 
törvényhatósága, most javaslatot dolgozott ki arra nézve, 
hogy az iskoláztatás ügyét meghagyván a felekezetek 
kezében, azokat a cél kivitelében jelentékeny összegű 
segélylyel fogja támogatni. A kidolgozott terv szerint a 
város évenkint 17.000 frttal járul hozzá a különböző hit-
felekezetü iskolák fentartási költségeihez s a huszonnégy 
pusztai népiskola építési költségeire öt egymásután követ-
kező évben 13.000 forintot fordít. Ezzel szemben azonban 
kiköti, hogy minden iskola a törvény kívánalmainak meg-
felelően épüljön, csupán okleveles tanítók alkalmaztassa-
nak, ezeknek fizetését minimális 500 forintban állapítsák 
meg s végül a tandíjat töröljék, legalább azok részére, 
a kik öt forintnál kevesebb egyenes állami adót fizetnek. 
Az illető hitfelekezetek a feltételek mindenikét elfogadták 
már, csupán a tandíj kérdésében nem történtek meg a 
végleges megállapodások, de valószínűleg a tárgyalások 
ebben is eredményre vezetnek s a szeptember havi köz-
gyűlés véglegesen határozni fog a népiskola-ügy rende-
zésében. 

Bécsi tanítók Budapesten. A bécsi »Lehrerhaus-
Verein* tagjai mintegy 145 tanító érkezett aug. 28-án 
Budapestre, hogy annak nevezetességeit megszemléljék, 
mellékesen paedagógiai viszonyainkat is tanulmányozzák. 
Érkezésöknél Senyei Ferenc szép beszéddel üdvözölte az 
osztrák kollegákat, a kik nevében Seipl Alfréd válaszolt, 
testvérnemzetnek szólítva a magyarokat. A vendég taní-
tók néhány kedélyes és tanulságos napot töltöttek Buda-
pesten, hol az országos tanügyi kormányzat főbb emberei-
vel is érintkeztek. 

Tanítói jubileum. Szabó József nagy-zeréndi ref. 
kántortanító aug. 26-án ünnepelte hivataloskodása 40 éves 

jubileumát. Az ünnepély a templomban kezdődött, hol a 
37-ik dicséret gyönyörű eléneklése és Bán József nagy-
zeréndi lelkész kenetes imája után Varga Károly a 
tanítói segély-egyesület nevében, Kiss Gábor okányi 
tanító az egyházmegyei tanító-egyesület részéről üdvözölte 
a jubiláns tanítót, kinek áldásos élete és sikeres működése 
főbb adatait Szőke Sándor okányi tanító sorolta föl; 
majd Hajdú József vadászi tanító saját szerzetű alkalmi 
ódáját szavalta el, míg Tabajdi József községi jegyző a volt 
tanítványok nevében mondott nagyhatású üdvözlő beszé-
det s átadta az ünnepeltnek a közadakozásból szerzett 
szép ezüst serleget; a segély-egyesület ajándékát, arany-
tollat és ezüst tintatartót, Varga Károly adta át, utána 
meg Bán József zeréndi lelkész az egyház nevében, 
Nagy Sándor ágyai lelkész pedig a lelkészi kar nevében 
üdzözölték a köztiszteletben álló érdemes tanítót. Az 
ünnepély templomi részét a tanítói énekkar összhangzatos 
éneke, társadalmi részét délben a község és egyház által 
közösen adott lakoma, este a volt tanítványok által ren-
dezett fáklyás zene fejezte be. Éljen még soká az ünne-
pelt tanító, éljenek a hálás tanítványok és lelkes tiszt-
társak ! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Tüdős Jánosné szül. Kardos Erzsébet aug. 29-ik 

napján váratlanul elhunyt Debrecenben életének 62-dik 
évében. A megboldogult példányképe volt a jó édes anyák-
nak s hat gyermeket adott az egyháznak és társadalomnak, 
kik közül az idősebbek Debrecenben már előkelő állást 
foglalnak el. Benne Tüdős János, a debreceni ev. ref. főgimn. 
nyugalomba vonult igazgatója szerető hitvestársát, dr. Tüdős 
Kálmán főiskolai orvostanár pedig édes anyját veszítette 
el. Áldás emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A király Poszvék Sándor sop-

roni evang. theologiai igazgatónak a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét és dr. Schreiner Károly soproni evang. 
felső-esperesség felügyelőnek a királyi tanácsosi címet 
díjmentesen adományozta; mindkettőjüknek az egyház és 
iskola körül szerzett érdemeik elismeréseül. Mindkettő-
jükben érdemes férfiakat tüntetett ki a királyi kegy. — 
Dr. Kaciány Géza budapesti ref. főgimnáziumi tanárt a 
Budapest fővárosi felső kereskedelmi iskolához a német 
nyelv és irodalom tanárává választották meg. Kívánjuk, 
hogy új állásán jobban érezze magát, mint az egyház 
szolgálatában. — A vallás és közoktatási miniszter Miklóssy 
Sándor h.-nánási gimnáziumi tanárt a rozsnyói államilag 
segélyezett evang. főgimnáziumhoz nevezte ki rendes 
tanárrá. — Az alsóborsódi egyházmegyében ürességben 
volt világi tanácsbirói állásra szavazattöbbséggel Pappszász 
L. földbirtokost választották a gyülekezetek presbyteriumaj 



míg a lelkészi aljegyzői állást ugyanott Szalóczy Pál 
t.-valki lelkész nyerte el. — Amerikában a carmeli ma-
gyar reform, egyház missziói lelkészévé Kalassay Sándor 
sárospataki theol. segédtanárt választották meg, a ki; 

valamint Demeter Bertalan segédlelkész, ki nem rég a 
new-yorki magyar reform, egyház lelkészévé választatott, a 
napokban indult el a tengerentúli új állása elfoglalására. 
— A békés-bánáti egyházmegyében lelkészi tanácsbirónak 
Oláh Antal öcsödi lelkészt, világi tanácsbirónak Oláh 
György békési főügyészt, egyházmegyei lelkészi aljegyző-
nek szintén Oláh Antal öcsödi lelkészt választották. — 
A vallás- és közoktatási miniszter Fülöp Imre mezőtúri 
ev. ref. főgimnáziumi tanárt a zalaegerszegi állami főgim-
náziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — A kecskeméti 
egyházmegye lelkészi tanácsbirájává a presbyterium ok 
többsége Benedek László pándi lelkészt választotta. — 
A debreceni ev. ref. főgimnáziumban a folyó iskolai évre 
segédtanárokul megválasztattak: Birtok Jenő, Barcza 
József tanárjelöltek és Juhász László végzett hittanhall-
gató.— Búzás Pál debreceni jogtanár gyöngélkedvén, he-
lyettesítését Takács Ferenc és dr. Megyeri Pál ügyvédek 
vállalták magukra. 

* A lelkészek és tanítók adómentességét az 
óvodai célokra kivethető adó alól a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter fölmerült eset alkalmából f. évi 24.683. sz. 
alatt kelt rendeletével akként állapította meg, hogy az 
óvodai célokra kivethető 3%-os pótadó, melyet az 1891. 
XY. t.-c. rendel el, az 1886. XXII. t.-c. 138. §-ának be-
kezdése értelmében a kizárólag hivataluk után élvezett 
javadalmaik után a lelkészek és tanítók által nem fizetendő. 

* A budapesti ifjúsági egyesületről készséggel 
közöljük az alábbi Felhívást. »Ifjú! neked mondom kelj 
fel!« az Idvezítő e szavait intézi a »Budapesti Református 
Ifjúsági Egylet* az ifjakhoz. Keljenek fel a közönyösség 
álmából és buzgólkodjanak. Különösen itt a fővárosban 
sok veszély fenyegeti az ifjúságot. Yakhit, hitetlenség, 
erkölcstelenség százakat ragad az örvénybe. Szükséges 
azért, hogy a komolyabbak szent szövetségre lépjenek s 
igyekezzenek gátat vetni a romlásnak. Felhívjuk azért az 
ifjakat, legyenek rendes tagjai a Budapesti Református 
Ifjúsági Egyesületnek. Felhívjuk a szülőket is, hogy legye-
nek pártfogói egyesületünknek. A rendes tagok évenként 
csak 1 frtot fizetnek. A pártfogók évenként tetszés szerinti 
nagyobb összeget, legalább 2 frtot. Az egyesület tagjai 
minden csütörtök este 6 órakor összegyűlnek a Református 
Theologia nagy termében (Kálvin-tér 7. sz. a.), hol biblia-
magyarázat és imádság által erősítik hitöket. Ez össze-
jöveteleken bárki is részt vehet. Az egyesület e mellett 
gondoskodik arról, hogy tagjai tanulságos felolvasásokat 
hallhassanak s tisztességes szórakozásban (zene, ének, sza-
valat, torna) is részök lehessen. Az egyesület a felolvasó 
és szavalati összejöveteleket rendesen este 7, vagy 1js8 
órakor tartja, hogy az egyesület minden tagja részt vehessen 
azokon. A ki az egyesület tagja akar lenni, jelentkezzék 
a lelkészi hivatalban (Kálvin-tér 7. sz.) vagy Szabó Aladár 
theol. tanárnál (található a Hold-u. 17. sz. a. elemi isko-
lában vasárnap esténként 6-tól l/«8-ig). Megjegyezzük még, 
hogy egyesületünk, bár tagjai leginkább reformátusok, mind-
azokat az ifjakat szivesen fogadja, a kik a Krisztus evan-
géliumát, nem szégyenlik, mint a hogy dicső reformátoraink 

Luther, Calvin, Dévai Biró Mátyás, Melis Péter sem szégyel-
ték. A ki nemzetét igazán szereti, a ki hazáját a belső 
ellenség ellen is meg akarja védeni; a ki az ifjúságot, nem-
zetünk virágát a kísértésektől meg akarja óvni: az jöjjön 
és legyen egyesületünk tagja! Budapest, 1895. aug. 24-én. 
A Ref. Ifj. Egyesület választmánya nevében: Szilassy Aladár 
pénzügyi biró, az egyesület elnöke. — Az egyesület^ nyári 
szünidő alatt sem szünetelt. Szintúgy több, részint fel-
olvasó, részint vallásos összejövetelt tartott. Aug. 12-én 
Kovács László tanárjelölt felolvasást tartott ily címmel: 
A magyarok ezer évvel ezelőtt; aug. 19-én Kóréh Endre 
theologus Tompa Mihály költészetéről értekezett; augusz-
tus 26-án Pál László, posta- és távirászat, villamosság 
címen tartott felolvasást; míg Szabó Aladár egyesületi 
titkár a vallásos összejöveteleket látta el bibliamagyará-
zatokkal és vallásos elmélkedésekkel. 

* Egyházi útmutatást a népnek is, Egyházi 
hatóságaink megyei és kerületi s nemsokára konventi 
határozatok alakjában a miskolci értekezlet fonalán ki-
merítő utasításokkal látják el a lelkészkedő papságot a 
polgári házassággal és állami anyakönyvvezetéssel szem-
ben követendő lelkészi magatartást illetőleg. Helyesen van, 
égető szükség van rá. Nézetünk szerint azonban ez magá-
ban véve még nem elég. Fődolog, hogy a nép is tájéko-
zást és készséget nyerjen, az új viszonyok között felette 
kívánatos egyházias magatartása. Erre minden gyüleke-
kezetben, idejében ki kell tanítani és meg kell nyerni a 
népet, nehogy balfelfogások és helytelen szokások kapja-
nak lábra az ekklézsiákban. A kitanításnak és megnyerés-
nek az lenne a leghelyesebb módja, ha a lelkészek a tem-
plomban felolvassák és megmagyarázzák az új törvények 
főbb pontjait, miket igen jó volna, ha az egyházkerületek 
vagy eshetőleg maga a konvent egy rövid utasításban 
összefoglalna, ezer és ezer példányban kinyomatna és lel-
készeink által a templomban felolvastatna s a nép között 
ingyen kiosztatna. Az egyházi és valláserkölcsi életben 
az ily preventív rendszabályok kiszámítatlan fontossággal 
bírnak. Sapienti sat est . . . 

* A «Kis Tükör» érdekében emelünk szót. Ez az 
evangeliomi szellemű, olcsó, mert félévenként 1 forintba 
kerülő képes hetilap népünk körében áldásos munkát 
végez. Erősíti a keresztyén hitet, nemesíti az erkölcsi életet, 
szilárdítja a prot. egyháziasságot. Vannak benne tájékozó 
iránycikkek, vallásos elbeszélések és költemények, bibliai 
elmélkedések (többnyire képpel illusztrálva), megbízható 
közlemények a hazai és külföldi, az egyházi és iskolai 
eseményekről s polemikus »malom alatt«-i beszélgetések. 
Lelkészeink és tanítóink nemcsak a néppel tesznek jót, 
mikor ezt a vállásos néplapot terjesztik, hanem saját 
valláserkölcsi nevelő és lelkipásztori tanítói működésök-
ben is hasznos munkatársat nyernek a gondjaikra bízott 
gyülekezetekben és családokban pedig a keresztyén erőt 
és lelket visznek be e lapocskával. A »Kis Tükör* a mai 
hitközönyös és szektáskodó világban valóságos hitápoló 
és hitterjesztő missziót végez, minek fontosságát, azt hisz-
szük, nem szükséges bővebben fejtegetnünk lelkész és 
gondnok olvasóink előtt. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN-



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség': 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szánt, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal: 
Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és 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 . 

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 i n k m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n . 

Elő fizetési ára : 
Félévre : 4 frt liO kr; egész é v r e : 9 frt. 

lSi/yes szám ára iiO kr. 

Elmefuttatás az egyetemes gyámintézetről. 
Nehéz és kényes dolog e kérdéshez most 

már hozzászólni, miután a konvent végzésileg is 
gondoskodot t róla, hogy a konventi bizottsági 
munkálat , most már konventi tervezet életbe lép-
tetését akadályozó dolgok ne fordul janak elő. 

Még nehezebb ós kényesebb, sőt egészen 
hiábavalónak látszó igyekezet az egyetemes gyám-
intézet kérdésével foglalkozni, miután ugyanazon 
végzésben a konvent annyi ra magáévá tet te a 
szervezetet, hogy azt most már csak az egyház-
kerüle tek tárgyalhat ják, s mondha tnak róla véle-
ményt. Tehá t az egyházmegyék, mint ezt leg-
közelebb a két Baranya próbálgatta , h iába móclo-
s í tgat ják; egyes érdeklődők is a maguk alapos 
vagy ízetlen ötleteikkel, ta lpra esett vagy esetlen 
indokolásaikkal hiába köszörülgetik, nincs hozzá 
szavuk. A mi nem is baj. A tervezetnek 32 cikke 
van, a 32 cikkben van legkevesebb száz pont 
és alinea. Mind a kétezren, a kik vagyunk lelké-
szek, mindegyik pontra külön módosítványnyal 
tudnánk szolgálni s a ki ezeket egyeztetni akarná, 
épen kétszázezer módosítványt kellene egyez-
tetnie. Az egyházkerületek még szólhatnak hozzá, 
de nem tuclom mit ós minő é rvénynyel? 

Mit szóljanak hozzá, holott ez a tervezet 
mathemat ikai alapon nyugodván, alkotójának ki-
jelentése szerint, de szerkezete természetéből s 
törvényeiből kifolyólag is semmi változtatást nem 
tör, mer t ha egy tétel, egy cikk, egy csavar, egy 
szögecske kivétetik, sőt csak megmozdít tat ik is 
benne, összeroskad az egész. 

És minő érvénye lesz a kerüle tek hozzá-
szólásának a konvent határozott , sőt fenyegetődző 
ul t imátuma után, mely szerint egyik vagy másik 
egyházkerület e lmaradása a dolgok fejlődését már 
fel nem tar tóztathat ja . 

Tehá t aka rnunk kell, bármint nem akarnánk. 
Hát mégis foglalkozom, lehetőleg nem a kon-

venti tervezettel, hanem magával a gyám intézet-

tel, teszem ezt azért, hogy indokoljam saját esz-
méimet, s legalább magamat meggyőzzem vagy 
megvigasztaljam a felől hogy félre tett javas-
latom nem volt egészen méltó a fogadtatásnak 
a r r a a nagy némaságára , melyben részesült ; és 
teszem azzal a tudattal , hogy a konventi terve-
zetnek úgy sem ártok vele. 

í . 

Ila valamikor, százesztendők multával valaki 
a mi mostani jegyzőkönyveinkre ráakad, egy neve-
zetes felfedezést fog tenni. A felfedezés íme : 

A magyarországi evang. reform, egyháznak 
volt egy bizonyos célra másfélmillió forintja, ós 
a helyett, hogy hozzá nyúlt volna s módjá t ke-
reste volna, mikép használhat ja azt fel a maga 
céljaira, 14 évig tör te a fejét, honnét vegyen ő 
másik másfélmillió forintot ugyanazon célra. 

Mert az összes egyházmegyéknek több mint 
1.200,000 frtnyi tőkéjök, a dunántúli , t iszánin-
neni, ós erdélyi kerü le teknek összesen mintegy 
300 ,000 frtnyi tőkéjök van. A clunamellókinek is 
van valami; egyedül a t iszántúl inak nincs. A tőkék 
összege e szerint másfélmillió forint. Elkülöní tet t 
kezeléssel, különböző szabályok szerint ugyan, 
de azonos célra, másfélmillió forint. Épen annyi, 
a mennyit keresgélünk, a mennyi nekünk leg-
alább egyelőre épen elég volna. 

Ennek a másfélmillió for intnak óvi kamat ja 
60,000 forint, ehhez já ru lna ugyanezen egyház-
megyei gyámintézeteknek jól rendszeresí te t t , je-
lenleg ugyan 15,000 forint, de egy pil lanat alatt 
megkétszerezhető tagsági díj jövedelme, s készen 
van egy óra alatt az a tőke, melyet a konventi 
tervezet a B táblázat szerint soha előállítani nem 
bír és egy óra alatt készen van az a jövedelem, 
a mennyire a konventi A táblázat a 25-ik esz-
tendőben bír csak nagy kínnal felvergődni, hogy 
azután évről-évre szirtről-szirtre esve szálljon 
alább-alább. 



— Nem érdemelné meg ez a kincs, hogy 
gondolkodjunk a hozzáférkőzósről ? 

— Nem lehetne ezt felhasználni, egyeztetni, 
átforgatni, egy nevezőre venn i? 

— Nem lehetne valami nem modern fusio, 
de unió út ján mindezt egy mederbe , vagy egy 
vágányra vezetni? 

— »Nem. Annak mindnyájának van gaz-
dája. Szerzett jog. Az egyházmegyék nem adják 
a magokét.« 

— Nézzünk szemébe ennek a feleletnek. 
En tudom azt, hogy annak mindnyájának 

van gazdája . De a gazcla bir tokjoga korántsem 
áll oly világosságban, mint mi gondoljuk vagy 
pretendál juk. Es ha a kérdés fe lve t t e tnék : Mi 
jogon b í r j u k ? a magunk érdekében legokosabb 
felelet csak ez volna: isteni jogon; mer t minden 
más feleletnek megvannak a maga gyönge olda-
lai. Ezek a tőkék részint már elhalt és pedig 
rég elhalt emberek, részint a gyülekezetek hozzá-
járulásával emelkedtek mostani állagaikra, tehát 
azok fölött rendelkezni oly módon, hogy csor-
bulást szenvedjenek, hogy fondperdu-knek dekla-
rál tassanak, hogy az egyszer befizetett alapok, 
járulókok a befizetőknek visszaszolgál tassanak: 
ehhez semmiféle élők tá r saságának nincs joga. 
A holtak k iá l tanak ilyen tendenciák ellen, ha 
az élők kimerészlik kezöket nyújtani ezek ellen 
az alapok ellen. 

Az egyházmegyéknek, illetve gyámegyleti tár-
sula toknak még egyéb okon sincs valami nagy 
birtoklási joguk pénztáraik fölött. Nekik vannak 
alapszabályaik, és ezek az alapszabályok két osz-
tályba sorozhatok: 

a) olyanok, a melyek valamely felsőbb ható-
ság (szuperintendencia) által jóváhagyat tak ; 

b) olyanok, a melyeknek ez a jóváhagyási 
záradéka hiányzik. 

Készséggel elismerem, hogy az a) csoportba 
tar tozóknak törvényes alapja van, s az ilyenek 
nyugodtan mondha t ják a magokóról: Mienk, van 
gazdája. Szerzett jogunk van hozzá. De a b) 
csopor t ra csak ennyit lehet mondan i : »Mienk. 
Van gazdája, képzelt jogunk van hozzá.cc Ugy 
van. Képzelt jogunk, mely bizonyításra és sanct ióra 
vár, különben létjoga sincs. Hiszen egész Magyar-
országon s bármely modern ál lamban is, egy 
szegényes temetkezési egylet, egy mezitlábos 
olvasókör nem alakulhat a nélkül, hogy alap-
szabályai valami felsőbb hatóság által jóvá ne 
hagyassanak, ós mi, a kiknek tanácsbi rá ink szá-
mát sem szabad egygyel szaporítani vagy fogyasz-
tani a szuper intendencia hire nélkül, mi tart-
juk magunka t olyan souverainekül , kiknek alap-
szabályaihoz senkinek semmi köze? 

Lassan ezzel a nagy souveraini tással ! A mi 
gyámegyleti alapszabályaink — ha meg nincse-
nek erősítve —• semmi jogalappal nem bírnak, 
mi azoknak nem vagyunk jogos tulajdonosai , 
nincs hozzájuk sem szerzett, sem szerzettlen 
jogunk. Ezt a jogot magunk megnyugta tása végett 
meg kell keresnünk, az egyházkerüle teknek pedig 
meg kellene emlékezni korábbi latin nevükről , 
s a nevükbe foglalt kötelesség szerint beletekin-
teni ez alapszabályokba, még ha mi t i l takoznánk 
is ellene. 

A jóváhagyási záradékra , s ezzel együtt arra , 
hogy az egyházmegyék ne hord janak össze tücsköt 
bogarat alapszabályaikba, ne is vál toztathassák 
de rü re -ború ra saját érdekeik, vagyis inkább a 
potiorok érdekei szerint, a mit egyszer megálla-
pítottak, egyéb tekinte tben is nagy szükség van. 
Ennek i l lustrálására ismét osztályozni kell alap-
szabályainkat aj ós b)-re. 

Az a) csoportba tar toznak azok, a melyek 
tetszésére bízták a lelkésznek, belépjen-e az egy-
letbe, vagy kívül m a r a d j o n ? (Nem tuclom, hány 
van ilyen.) 

A b) csoportba tar toznak azok, a melyek-
nek egyik cikkelye így hangzik: Ezen gyáminté-
zetnek kötelezett tagja minden, ezen egyházmegyében 
kebelezett rendes lelkész. 

Az első csoportba tar tozóknak minden auto-
nomikus jogaikat, az autonomia legtágasabb értel-
mében el ismerem, ha alkalmazható a vulgáris 
axióma, volenti non fit injuria. 

De már a b) csoportbeliekhez van nómi-némű 
szólója a közkormányzatnak is, a plebs christ ia-
nának is, az e thikának is. Ki tud ja minő vissza-
élések követ tetnek azokban e l? Ki tud ja minő 
kegyetlen sarcot vetnek a belépni kényszerül t re 
azok, a kik már belül vannak az árkon ? Terhet , 
a melyet magok talán újjal sem é r in t e t t ek? Ki 
tudja, minő élelmeskedósnek vannak kiszolgál-
tatva a szegény neof i ták? Ezekben a zűrzavaros 
alapszabályokban megtalálhatni a komikum szélső-
ségeit a t rag ikum sötétóig. Ezek az alapszabályok 
hű tükrei alkotóik tendenciáinak, családi körül-
ményeinek, sőt javadalmazási fokozatának, el-
annyira, hogy bízvást e lmondhatni : Mutasd az 
alapszabályodat és megmondom ki készítette. Mert 
mindegyik a maga alkotójának képére ós hason-
latosságára van teremtve. 

Az egyikben egyenlők a t e r h e k : ezt egy 
nagyobb jövedelmű lelkiatya fundál ta ki. A másik-
ban jövedelemhez arányí tva visel tetnek: ennek 
kovácsa valamely jobb eklózsiára méltó kapa-
citás volt. Egyikben az özvegyek húzzák az orosz-
lánrészt, ezt egy kis családi vagy gyermektelen, 
vagy felnőtt gyermekekkel dicsekvő atya kom-
ponálta. A másikban az árvák dotál ta tnak busásan 



25 esztendős k o r u k i g : ez egy olajveszszőkkel 
gazdagon körülül te tet t asztalon sar jadt ki. Leg-
gyakoribb az intercalar is javadalmak bevonása. 
Nincs ehhez szólója a plebs chr is t ianának ? Igen 
gyakori az is, hogy a belépő fele fizetését kénytelen 
nyelvváltságul befizetni, hogy beköszöntő prédi-
kációját szabadon 'elmondhassa, s mire elmondta, 
ököllel törüli a szemét, mer t azon veszi magát 
észre, hogy a mi adósságot káplán korában nagy-
keservesen összetimporálgatott , az most egyszerre 
megkétszereződött . Kedvező auspiciumok, melyek-
nek sugarai alatt kétségkívül vidáman és boldogan 
folytatja szent hivatalát, és még vidámabban 
fizeti a 8 — 1 Ou/0 kamatot . Ezen előleges ós busás 
megsarcolásokhoz nincs semmi köze a közkor-
mányza tnak? Semmi köze a plebs chr is t ianának? 
Semmi köze magának a papságnak? Nem tar t 
ez vissza sok szép lelkes tevékeny erőt a pályá-
zatoktól ? Nem foszt ez meg sok tisztes közön-
séget attól, hogy megnyerhesse azt, a kiben 
legjobban bízik? Olvastátok imént a debreceni 
pályázatot, s csudálkoztatok rajta, hogy a deb-
receni ka thed rá ra oly gyéren je lentkezet t a neme-
sebb ambició : én azon csudálkoztam, hogy ilyen 
számban is je lentkezet t s találkozott néhány 
nagyérdemű ember, ki kész megfizetni a keserves 
vódvámot, melynek árán a debreceni egyház-
megye kerí tésein át lehet jutni . Ezek a vódvá-
mok majd minden egyházmegyében fennállanak, 
és igen megnehezít ik azt, hogy valaki egyik 
egyházmegyéből a másikba á tmehessen. És ha 
még csak addig volna, ele ez az á tmenete l felér 
egy kapitulációval, mert a mi nagy alkotóink 
egy neméről a kiviteli vámnak is gondoskodtak, 
mely abból áll, hogy a ki a t r ak tus kötelékéből 
kilép, eddig befizetett já ru lékai t vissza nem kapja, 
jogait végkép elveszti, s többé tagja nem ma-
radhat eddigi egyletének Van néhány egyház-
megye, hol a kilépő visszakapja a fejsze nye lé t ; 
van ismét, a hol továbbra is megmaradha t tagnak, 
rendszer int felemelt illetékek fizetése mellett, s 
ekként két — sőt (a szerint a mint a szerencse 
szele vagy a maga é rdeme emeli) három-négy 
gyámintózetnek is lesz és marad kénytelen kellet-
len tagja. 

Kuriózumképen még, egy specialitást említek. 
Van valahol egy egyházmegye, s annak a kellő 
közepén egy rengeteg nagy eklézsia, mely egy-
maga népesebb mint a körülöt te levő többi arány-
lag apróságos 30 egyház. Itt egy stoláris gyám-
intézet alakult a két másik tetejébe, minden stolá-
ris funkciók után fizetendő 2 0 — 8 0 kros befize-
téssel. A rengeteg eklézsia papja egy maga fizet 
bele évenként annyit, mint a többi kollégája 
együttvéve. (Ez is különös segélyezés; majdnem 
olyan jó, mint mikor a mi nagy poétánknak egyik 

tanár ós poéta kollégája azt az ajánlatot tette, 
hogy jó lenne verseiket egymással kölcsönösen 
közölni bírálat és kijavítás végett, a mire a nagy 
bajusz alól csak ennyi volt a dörmögés: «bolond 
vagy te Laci!«) Én Nagytiszteletű Rengeteg ura-
mat kevélyebbnek, vagy mondjuk nagyobb szivű-
nek tar tom mintsem ezt fáj lalná: de kolléga uraimók-
nak kellene kevélyebbeknek lenniök, mintsem 
ilyen kulcsú szövetkezéshez magokat megalázzák. 

Nincs ezekhez szava a közkormányza tnak? 
a plebs chr i s t i ánának? az e th ikának? 

Az egyházmegyék nem adják a magukét , 
szerzett jogaik vannak. És hát annyira az egyház-
megyéké az? Ér tvén az egyházmegyék alatt min-
denkor az egyházmegyei papságot, ne méltóztas-
sanak tiltakozni ezen identifikálás el len; a ki 
legerősebben tiltakozik ellene, az érzi legerőseb-
ben, hogy úgy van. Nem az egyházmegyéké, azaz 
nem a most élő papságé. Nagy része van e tőkék-
ben a család nélkül ólt és meghal t papoknak, 
nagy része olyanoknak, a kik, noha családosok 
voltak, de segélyjogosult özvegyet vagy kiskorút 
nem hagytak hát ra . Vájjon egy esetleges fond 
perduzós, liquidáció, vagy caperape esetén, az 
élő tagok hozzájutván befizetett járulékaikhoz, s 
befizetetlen kötelezvényeikhez, szándókoznának-e 
tekintet tel lenni az i lyeneknek jogutódaikra, kik-
nek a r r a szintén szükségük volna s kik talán 
egész é le tükben sinlók azt a tőkócskót, a mit 
atyjuk egész életében elfizetgetett? De nagy része 
van e tőkékben az egyházaknak, a plebs chris-
t iánának is. Most még ugyancsak pengetik »hogy 
ha a tanítóknak, ha a jegyzőknek stbcc. De idő mul-
tával, talán a legközelebbi zsinaton rá kerül a 
sor, hogy az egyházak is já ru l janak ezen intézet 
fentartásához, mi lesz akkor? 

Van egyházmegye, melynek gyámintézetóhez 
összes egyházai készpénzben befizetett 1 0 0 — 5 0 0 
forintos alapítványaikkal járul tak, nem is említve 
az évről-évre beszolgáltatott khar i t a tumokat és 
persely-gyűjtelókeket. Van ismét, a hol az egy-
házak évenként s egyenkint 12 ós több forinttal 
adóznak évtizedek óta. Nem tudom, hol szerzették 
össze a ha ta lmasabb egyházmegyék a maguk 
negyven- és hetvenezer forintjaikat , hol az ilyennel 
bíró egyházkerületek a magok százezerét, ele talán 
nem csalódom, ha e tőkék eredeté t végig nyo-
mozva, azon apró kútfőkre bukkanunk, a melye-
ket maroknyi egyházaknak és plebs chr is t iánának 
neveznek. Már most, ha elkövetkezik az az idő, 
midőn az egyetemes gyámintózet erősbítése cél-
jából ezekre a kút főkre hivatkozunk . . . Ezt a 
gondolatot nem fejezem be semmiféle vulgáris 
példabeszéddel, csak ú j r a felteszem a k é r d é s t : 
Nincs a mi gyámintézeteink alapszabályaihoz 
semmi szólója a közkormányzatnak? Semmi a 



plebs chr is t iánának ? Semmi az a th ikának? Ilogy 
olyan bá t ran mer jük mondani : »Szerzett jog. Az 
egyházmegyék nem adják a magukét« . 

Nem adják. Es miért m é g ? 
Azok, a kik keveset gondolkodnak, egysze-

rűen nem adják, mer t a nemet mindig könnyebb 
mondani, mint az igent. Mert a nemmel tudja az 
ember, hol marad (pedig dehogy tudja), míg az 
igennel sohasem tud ja hova jut. Ezek egyszerűen 
autonomiáskoclnak. 

Egy másik csoport nem adja hazabeszólésből. 
Sokkal szebb dikciókat lehet mondani véres verí-
tékekről ós szerzett jogokról, mint a lemondás-
ról, az áldozatról, a magunk megtagadásáról . 

A ha rmad ik csoport összemérte a magáét 
a szomszédóval s látván a differenciát megráz-
kódott tőle. Bizony a debreceni t r ak tus nem fog 
fuzionálni a nagysajói káptalannal . 

A negyedik csoport ravaszkodott . Lá t ta (ál-
mában) a közelgető konventet , a mint hozza talics-
kán a pénzes zsákot, a miből gyámegyleti tőke 
lesz mind. »Nekünk van idehaza szépen virágzó 
egyletünk, azt ugyan nem adjuk oda.« »Allítson 
a főtiszteletű ós nagyméltóságú konvent a magáé-
ból ; van neki miből.« »Szegény jó angyalom ! 
Szinte szeretnék mielóbb meghalni. Te magad 
kétfelől szeded az epret, én pedig kétszerte csen-
desebben aluszom oda lenn.cc 

Végre — a jelek, a példák muta t ják — 
sokan előre elképzelték és megtervezték, mit fog-
nak csinálni a magok alapjával, ha az egyetemes 
egyszer megalakul . 

Mert a r r a kevesen gondoltak, hogy az érin-
tetlenül marad t t raktual is ós az a lakulandó egye-
temes intézet terhei t egyformán kell viselniök, 
sőt viselni fogják az egyházkerület ié t is, a hol 
ilyes van. A mi aztán a fizetésnek öt-hat szaza-
lékát követeli: a mihez ismét szólója lehet a köz-
kormányzatnak, a mely nem engedhet i meg, hogy 
papjai testületi leg szédelegjenek, s míg a kathe-
drában a jövendőről való oggodalmaskodást irtogat-
ják, addig magokat ké t -há rom gyámegyletnek, s 
azonkívül még valamely életbiztosító társula tnak 
is e lhasardirozzák; de még a plebs chris t iana is 
beleszólhat a dologba, hogy lelkipásztora ne for-
gácsolja ide-oda azt, a mi neki tisztes háztartá-
sára adatik. 

Az egyházmegyék nem adják a magukét. 
Itt is hallom, ott is hallom. Hallom espere-

sektől is, közpapoktól is, püspököktől is. Minden-
kitől, csak attól nem, a ki egy ilyen nyilatko-
zatra jogosítva van. 

Majd minden egyházmegye te t t ugyan ilyes-
forma nyilatkozatot, ele csak alkalmilag, melles-
leg. Egyenesen azonban egy sem, ós nem is 
tehetett . 

Mert az egyházmegyékben ilyen kórdóst soha 
senki sem intézet t ; következósképen nem is felel-
het tek sem igenlő, sem tagadó válaszszal; követ-
kezósképen nem tudhat juk , odaadják-e vagy nem; 
következésképen, hogy megtudhassuk, meg kellene 
őket kérdezni. 

Tudom, hogy egy minden előkészület nélkül 
rögtönözve intézett ké rdés re ötven nem felelet 
érkeznék, de a dolgok állásának kellő megvilá-
gítása mellett feltett kérdésre sok igent remény-
lenék. 

Tudom, hogyha az összes tőkék beszolgál-
tatásáról lenne szó, országos t i l takozás volna rá 
a válasz, de hiszem, hogy ha az aránylagos járan-
dóságok évenkénti beszolgáltatása vet tetnék föl, 
kevés el lenzőre találna. 

Tudom, hogy ha ez azonos lenne az egyház-
megyei gyámintózetek elenyészésóvel, e r re senki 
se nyúj tana segédkezet, s őrizné fél tékenyen 
mindenki a magáé t : d | ha muta tkoznék olyan 
megbízható út ós mód, mely szerint az egyház-
megyei tőkék közrehatásával az egyetemes gyám-
intézet úgy a lakulhatna meg, hogy ennek szervezete 
amazokét nemcsak meg nem támadná, nemcsak 
el nem nyelné, nemcsak fölöslegessé nem tenné, 
de amazoknak tovább fejlődését és erősbödését 
eszközölné, úgy hogy egyik a másiknak életfel-
tételeid szolgá lna : hiszem, hogy az egyházme-
gyék egy ilyen tervről nem zárkóznának el 
r idegen. 

Nem tudom végre, de könnyen bekövet-
kezhetik s én félek tőle, be is következik, hogy 
ha az egyházmegyék megtagadják az egyetemes 
gyámintézettel való organikus szövetkezés t ; az 
egyházmegyei gyámintózetek egypár évtized alatt 
összezsugorodnak, elsorvadnak, hogy ember nem 
tudja, hol volt, hová lőn. A ki megtartja az ö 
életét, elveszti azt; és a ki elveszti életét énérettem, 
megtalálja azt. 

Mielőtt az egyházmegyék megkérdezte tnének, 
bizonyos dolgokkal igen erősen ós világosan 
tisztába kell jönnünk. Igen meg kell érteni, és 
pedig nemcsak az egyházmegyék vezérlő, hanem 
vezérlett szellemeinek is, hogy 

A konvent legeslegfeljebb 200,000 forintot 
muta tha t ki a gyámintézet tőkéjéül. Ezen tőke 
jövedelme 8000 forint, melyhez a közalapból 
óvenkint 9000 levén ford í tha tó : ezek összegéből 
17,0ü0 forintból mintegy 30 frt esik egy özvegyre, 
de az árvák ekkor nem kapnak semmit. 

Ez a 30 forint igen messze esik attól a 
200 vagy 250 forinttól, a mely egy Özvegynek 
a közalapban már előirányozva v a n ; és a hiányzó 
170 vagy 220 forintnak bizony a legközelebbről 
órdeklet tek a lelkészek zsebjóből kell vagy kel-
lene kikerülni. 600 özvegyet véve fel, a hiány 



130 ,000 forint , a melyből f e j enk in t egy-egy lel-
kész re a szeőclemeter i re csak úgy, min t deb-
r e c e n i r e évi 65 for in t esik. Ha peclig j övede lem 
a r á n y á b a n kell fizetni, a k k o r fizet é v e n k i n t min-
denk i 8V2°/o-ot, azaz a d e b r e c e n i p a p o k egyen-
k é n t 2 5 0 for intot , a s z e ő d e m e t e r i p e d i g 20 fr tot . 
A s z e ő d e m e t e r i pap ezt csak k ib í r j a va lahogy, 
de a d e b r e c e n i nehezen . 

No de n e m 8 72, h a n e m csak 2 Va°/o v a n 

e lő i rányozva , de hogy ez gyümölcsözzön , egye lő re 
min tegy 250 -nek kell közü lünk megha ln i r e m é n y 
nélkül . 

T i sz t ába kell j ö n n ü n k az i r án t is, hogy azok 
a 3 0 0 — 4 0 0 for in tos gyámdíj desideriumok egy-
s z e r ű e n a ce ruzáva l és k r é t á v a l való te l jes isme-
r e t l en ségen a l a p u l n a k s m i n d a közve t lenü l érclek-
l e t t eknek , mind a t e rveze tek k í sé r l e t ező inek m e g 
ke l lene gondoln iok , hogy m á r 2 0 0 for in t is 
a j e len időben min tegy 35 m é t e r m á z s a ga lamb-
horclta b ú z á n a k felel meg. T a r t s a m a g á t boldog-
n a k az a lelkész, a ki azzal a t uda t t a l h u n y h a t j a 
be szemét , hogy özvegye évi 2 0 0 f r t j á r a d é k b a n 
r é szesü l ! 

V é g r e n e m ke l l ene f e l ednünk , hogy ú ta t , 
tornyot, házat , pa lo tá t , v á r a t és mindaz t , a mi t 
conge r i e s l a p i d u m n a k szokás nevezni , m a t h e m a t i -
ka i a l a p r a kell ép í ten i ; de s e m m i o lyasnak , a 
mi a fe j lődés t ö r v é n y e i n e k van a lávetve , n i n c s 
s züksége m a t h e m a t i k a i a l apra . A vi lág l e g n a g y o b b 
é p í t ő m e s t e r e is e k k é n t clistinguált. Azt, a ki tor-
nyot a k a r t épí teni , u t a s í t o t t a a m a t h e m a t i k á h o z , 
s azt p a r a n c s o l t a nek i : üljön le és számlálja meg 
a pénzét. A lelki do lgoknak ped ig (az egyesü lés 
is lelki dolog, h a pénzzel j á r is) a l apu l a mustár-
magot m u t a t t a ki, 

Baksay Sándor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Töredékes gondolatok a vallástani kézi-
könyvekről. 

Válaszúi nt. Papp Károly úrnak. 

Jól sejtettem »Az igazságért épen azok, kik magok 
is az igazságot keresik, felindulni nem tudnak* — így 
szóltam én felolvasásomban s szavaim igazságát a leg-
legszebben bizonyította be nt. úr válaszában. Mellőzve a 
polémiák annyira megszokott éles hangját, tárgyilagos 
nyugodt hangon szólt a kérdéshez, ezáltal hasonlóra köte-
lezve engem is. 

S ezt tenni nem is lesz nálam nehéz, mert dolgo-
zatomat elvi szempontból vette vizsgálat alá; az elvi 
téren pedig nincs helye másnak, mint a higgadt tárgyi-
lagosságnak. Követem én is és pedig annál nagyobb 
készséggel, mert meg vagyok győződve, hogy a szóban 
forgó ügy csak úgy oldható meg, ha az egyes szerzők 

munkáitól eltekintve, a vallástanítás céljából és módsze-
réből hozzak le a vallástani kézikönyvek alkotásának 
szabályait. E szabályokat iparkodom én nem annyira 
fölfedezni — hiszen legnagyobb részök úgy is ismeretes 
— mint inkább újból felidézni s a mennyire tőlem telik, 
újból ajánlani. Dolgozatom végén aztán felelek nt. úr 
észrevételeire. 

A kérdés tehát ez: Milyennek kell lenni a jó val-
lástani kézikönyvnek ? 

A fent mondottak alapján feleletünk ez lehet: Olyan-
nak, a mely egyfelől szem előtt tartja a vallástanítás 
célját, másfelöl tekintettel van a módszertan lélektani 
alapon kifejtett törvényeire. 

A célt illetőleg nt. úr is jónak találta az én meg-
határozásomat: »A növendék ismerkedjék meg vallásával, 
szeresse meg azt s végül kövesse annak utasításait, enge-
delmeskedjék parancsainak minden utógondolat nélkül«. 
Erre a meghatározásra támaszkodom tehát s ebből kiin-
dulva iparkodom levonni a szükséges szabályokat. 

Az első követelmény a vallással való megismerkedés. 
Ez úgy lesz lehetséges, ha a vallás tanait olyan alakban 
nyújtjuk a gyermeknek, hogy azokat megérthesse. Ezért 
úgy a közvetlen tanításnak, mint a tankönyveknek az 
érthetőség kellékeivel kell bírniok, a mely kellékek vilá-
gosság, fokozatosság és szabatosság. A világosság meg-
kívánja a kifejezések egyszerűségét, a fokozatosság a gyer-
mek fogalomköréhez mért anyag közlését és ennek elő-
készítését, a szabatosság a kifejezések határoltságát, a 
félreérthetőség kizárását és az anyagnak megfelelő mértékre 
való szorítását. 

A jó tankönyv tehát csak azt fogja nyújtani a gyer-
meknek, a mit ez a tanító segítségével megérthet. Kerülni 
fogja tehát a fogalmi meghatározásokat, e helyett inkább 
körülírja tárgyát vagy keletkeztető módot használ. A rövid 
nem mindig könnyű és a sok nem mindig nehéz. Nem 
terheli a gyermeket elvont és nehezen érthető bizonvítga-
tásokkal és szentírási átvitt értelmű idézetekkel, mert így 
világosság helyett homályt terjeszt. A mit ad, úgy adja. 
hogy a gyermeket se a szokatlan kifejezések nagy száma, 
se a mondatok hosszadalmas terjengőssége a velők való 
megküzdés nehézsége miatt el ne bátortalanítsák és félénkké 
ne tegyék. 

Két igazi aranyszabályt ád ezekre nézve Diesterweg: 
»Sohase taníts olyasmit, a mit a tanuló el nem fogad és 
a gyermek csak azt tudja, a mit el is tud mondani«. Már 
pedig a gyermek csak azt fogadja el, más szóval azt teszi 
magáévá, a mi az ő értelemkörét túl nem haladja és a 
mi azon túl esik, az reá nézve holt kincs, melynek hasznát 
nem veheti. 

Azt is felesleges bővebben bizonyítgatni, hogy a gyer-
meki nyelv szókészlete még igen kevés, vagy nagyon s 
új arra, hogy a megtanult anyagot a maga erejéből tel-
jesen visszaadja s ennélfogva különösen az alsóbb osztá-
lyokban támaszkodni kénytelen tanítója szavára és kézi-
könyvére, még pedig, mivel a szó elrepül, az írás meg-
marad : kiváltképen ez utóbbira. Az önálló kifejezéseknek 
az elvont dolgoknál csak későbben jön el az ideje. Épen 
azért nagy hibát követ el az az író a gyermekkel szem-
ben, a ki munkájának megkönnyítése helyett újabb nehéz-
ségekkel terheli ezt. Azt éri el akaratlanul is, hogy a 
gyermeknek sohasem lesz sajátjává a tananyag, a mi 
épen a vallástanításnál rendkívüli kárt okozhat. 

A gyermek még nem bír a férfi erélyességével, el-
határozott s meg nem ingatható akaraterejével. Ennélfogva 
az akadályok és nehézségek nagy száma, mely a férfit 
inkább tettre gerjeszti, a gyermeket visszariasztja és le-
hangolja. A visszariasztott s lehangolt kedélyű gyermektől 



pedig ugyan ne várja senki, hogy az valami nagyon lel-
kesedjék tanulni valójáért, azt meg épen ne, hogy szeresse 
is. Meglehet, hogy majd a férfikor napjaiban az ő keblé-
ben is életre kel egy sóvárgó sejtelem s szomjúhozni fogja 
az igét, de már akkor életének jó részét, melyet a jónak 
szolgálatában élhetett volna át, talán a bűnök láncolatá-
val töltötte be. Midőn a gyermek már odáig jutott, hogy 
a vallás eszméit elfogadhatja, nem lehet eléggé sietnünk 
őt ezekkel megismertetni és sohasem lehet eléggé töre-
kednünk. hogy vele meg is szerettessük, sőt ez eszmék 
szolgálatára megnyerjük. Távolítsunk el mindent, a mi 
érdeklődésének, önmunkásságának útját állaná, ellenben 
ragadjunk meg minden eszközt, a mely bennünket ez ön-
munkásság felébresztésére s folytonos ébrentartására segít-
het. Használja fel a tanító az igazi, kételkedést nem tűrő 
keresztyén hit meleg, lelkesült hangját, a tankönyvíró az 
egyszerű előadás minden szépségét s a siker: a tárgy 
szeretete nem fog elmaradni. 

Vagy talán van ennek más útja is? Hogy néhány 
ember jogtalan önérzetét meg ne sértsük, a botot vegyük 
igénybe s azzal hajtsuk növendékünket a tanulásra? Akkor 
tévesztenők el csak a célt, akkor lenne csak kárhozatos 
eredménye tanításunknak: szeretet helyett gyűlölet! Ezt 
senki nem kívánhatja s kívánnia nem is szabad. Itt lát-
szik meg nt. úr nemes gondolkodásmódja, midőn veszszen-t 
mond saját könyveire is, ha azok használhatlanok. Köszö-
net érte a vallástanítás és paedagogia nevében! 

Az akaratra, mint minden tárgynak, úgy a vallás-
tanításnak is kétféle módon lehet hatnia: fejlesztőleg és 
irány ítólag. 

Miként hathat a vallástanítás az akaratra fejlesztőleg? 
Úgy mint a többi tárgyak: alkalmat ád a gyermek-

nek a tevékenységre. Alkalmat akkor, midőn elmondja a 
Szentírásban előadott eseményeket, rajzolja az események 
embervilágát, feltünteti az emberi tettek rugóit s ezáltal 
megragadva a gyermek képzelmét, mintegy arra kény-
szeríti, hogy az esemény hősével együtt érezzen, gondol-
kodjék, örüljön, szenvedjen; alkalmat akkor, midőn elébe 
adj a az erkölcsi törvényeket s már akkor arra készteti, 
hogy magában tegyen különbséget a jó és a rossz, az 
igaz és hamis, a nemes és nemtelen között s tegye fel 
magában azt is, hogy a jó, igaz és nemes útján fog járni 
életében. Ez utóbbi alkalom egyúttal az irányítása is az 
akaratnak. 

Eszközeink ismeretesek; ezek a megértetés és a 
megindítás. Tehát a mit előbb az értelemre és az érze-
lemre nézve elmondottam, az itt is érvényes. 

A gyakorlás a tulajdonképi nevelés és az élet fela-
data. Nekünk azon kell igyekeznünk, hogy mind a köz-
vetlen tanításnál az élőszó, mind a hallgatólagosnál a 
tankönyv megtegyék szolgálatukat. 

Ezek azok a követelmények, melyeket mindenkinek 
szem előtt kell tartania, a ki vallástani tankönyvet akar 
írni. Ezek azonban csak az általánosak, mivel mind az elő-
készítő fokon, mind a folytatón és befejezőn még más 
különösek is lépnek fel. Ezeket egy későbbi tanulmány-
ban — ha a nt. szerk. úr soraimnak helyet ad — szin-
tén ismertetni fogom. 

Most elégnek tartom az eddig elmondottakat. A ki 
vallástani kézikönyveinket ismeri, ezek alapján érthető-
nek fogja találni, miért mondottam én őket hasznavehe-
tetleneknek. További bizonyítás helyett rájuk bízom az 
ítéletet. 

És most térjünk át a nt. úr észrevételeire. 

(Vége köv.) Légrády János. 

T Á R C A . 
A protestantismus kulturális jelentő-

ségéről. 
(Folytatás.) 

Luther és Melanchton személyiségében egyetlen módon 
egyesült az evangeliomi hit a valódi humanismussal, tehát 
az evangeliom szolgálatában álló igaz tudomány a ker. 
vallással. A keresztyén és klasszikus műveltség eme benső 
szövetségéből született meg a gimnázium s megszülettek 
a klasszikus bölcsészeinek ama termékei, a melyek Német-
országban méltán egy világirodalomnak szolgálhatnak ala-
pul. S a festészet és a plastika terén is a prot. Német-
ország művészete oly nevekkel dicsekedhetett, mint a 
milyenek Overbek, Schnorr, Cornelius, vagy Rauch, Riet-
schel és Schaper, a kik bátran versenyezhetnek az olasz 
művészet klasszikus művelőivel. A reformáció egyik kul-
turális alkotása a német paplak is, a melynek nagyszerű 
vonásait s a német művelődésre vonatkozó egyetlen jelentő-
ségét nemrég Bauer Vilmos örökítette meg »Das evang. 
Pfarrhaus« című remekalkotású müvében. Mennyire eltör-
pül mellette a coelibátus a maga képzelt erényeivel és 
sivár magányával! Nincs a német kulturának az az ága 
s a tudomány, költészet és művészetnek az a neme, a 
melyben a német prot. papi családnak tevékeny és ter-
mékeny része nem volna. 

A reformációnak eminens jelentősége a nemzetgazdászat 
és sociális téren is észlelhető. Csak Comte, a positivista 
philosophus volt az, a ki az oeconomiai racionalismus 
legyőzésére szánt müvében a protestantizmusnak ez oldal-
ról való megértésére eljutni nem tudott s e téren is, mint 
a tudományok látszólagos megújítására vonatkozó törek-
véseivel általában a jesuitismusnak csinált propagandát. A 
reformáció megbontója volt az individualistikus és centralis-
tikus kulturának s a középkori jogi és sociális egyenlősí-
tési törekvésekkel szemben fölszabadította az anyagi élet-
nek Összes köreit. A monopolium uralkodott az állami, 
nemzetgazdászati és sociális élet terén a középkorban. 
Nem volt itt szabadság, hanem csak cégéres és céhes 
jogosultság s nem volt ott állami rend, hanem csak ren-
dek domináltak. S a mint a puskapor fölfedezése a feuda-
lismus, így a könyvnyomtatás mestersége a szellemi munka 
monopoliumát semmisítette meg. >A könyvnyomtatás mű-
vészete nélkül schisma maradt volna a reformáció* — 
mondja csaknem találóan Hugó Viktor, s a szerzetesi 
másolók ugyancsak dörmögtek a könyvnyomtatás feltalálója 
és Faust, a »Schwarzkünstler« ellen. 

Úttörő nemzetgazdaságtani theoriákkal természetesen 
sem Luther, sem a reformáció elő nem állhatott, s mégis 
ő nyitotta meg egy új nemzetgazdasági korszaknak a kapuit, 
így hevesen kikelt a kamat s különösen az uzsora ellen. 
1540-ben így ír róla: »A lelkészek tanítsák és szoktassák 
a népet arra, hogy az uzsorásokban a megtestesült ördö-
göket lássa s hogy azokkal szemben a török, tatár vagy 



pogány angyalnak mondható*. Tán ennek tulajdonítható 
az, hogy életének vége felé. de különösen eislebeni tartóz-
kodása alatt oly kevesen kelt ki a. zsidók ellen. Másrészt 
azonban maga is engedett e kérdésekben a ker. morál 
szigorú ethikai álláspontjából, a midőn alkalmilag kijelen-
tette, hogy az állami törvényhozást s általában a világot 
nem lehet mindenben az evangelium normája szerint kor-
mányozni. így Melanchthon is elismerte a kamat relatív 
jogosultságát, sőt Kálvin a tőke produktivitásának szüksé-
gességét. Csak a »Fuggereit* utálták meg egész lelkűk-
ből, míg p. o. Eck, a pápás theologus, ki az uzsora védel-
mére kelt, a nagy ágostai bankházból gazdag kegydíjakat 
húzott. 

Egyik legszebb hatása a reformációnak nemzetgaz-
dasági téren abban nyilvánult, hogy a világi munka úgy 
mint a papság magasabb ethikai jelentőségre emelkedett, 
mely alapon az ág. hitvallás is megkívánja, hogy kiki 
hivatása szerint jó gyümölcsöket teremjen. Gyönyörűen 
fejezi ki e gondolatot Luther ismert wartburgi versében 
ekképen: 

»Rüstig mög, d'rum jeder schaffen, 
Was sich ziehmt nach Recht und Fug, 
In der Iíutte, in den Waffen, 
In den Werkstatt sowie am Flug*. 

Közelebbről a sociális téren a reformáció a házasság 
nagyobb méltatására s a községi szegényügy rationálisabb 
rendezésére vezetett. 

A XVI. század elején nagyon alantas módon gon-
dolkoztak a nőről. S míg Tacitus Germániája szerint a 
germánok kifejlett családias érzéke a nőben »valami szent-
ségest és prófétait* látott, addig a középkor vége felé 
ugyancsak brutális módon élcelődött a nép a nők gyen-
geségén s a humanizmus finomabban klasszikusai alapján. 
Ezekért is a középkori egyházat kell felelőssé tenni, mely 
bár a házasságnak szákrámentomi jelleget kölcsönzött, és 
mégis természetes és természetfeletti moráljának megfele-
lőleg a virginitast fölébe emelte a házas életnek, sőt a 
papnőtlenséget szentséges jellegűnek deklarálta. E ponton 
is gyökeres változást idézett elő a reformáció. Luther 
irata az egyház babylóniai fogságáról elvette a házasság-
tól a szákrámentomi jelleget s minden időkre kiszorította 
a scholastikát a házasság köréből. »A házas élet szentebb 
a nőtlen életnél« — mondotta Luther, s mint a pára 
széjjel foszlott a szerzetesi élet ü. n. angyali és szent-
séges jellege. így részesült Luther abban — mint Kawerau 
szépen mondja — a mit egykoron atyja neki mint leg-
jobbat kivánt, t. i. a négy fal üdvében és boldogságában. 
A mi pedig a községi szegényügy újjászervezését illeti, 
úgy Luther hangsúlyozta, hogy egyháznak és községnek 
egyaránt törekednie kell a koldulás megszüntetésén s a 
szegénység és betegség nyomorának enyhítésén, miáltal a 
charitas egyházias felfogásának elodázásával egy rationá-
lisabb községi szegényügynek egyengette az útját. Kor-
szerű sociálpolitika volt az, hogy a saekularizált egyházi 
javakból közös kasszát létesített a szegényügy rendezésére, 
s a szegénység előbbi egyházi vagy jogi jellegéből kilépve 

sociális problémává vált. A reformáció műve az, hogy ma 
törvényhozási alapon a szegényügy a községre hárult és 
így sociális térre tereltetett. így járult maga a refor-
máció is »a modern állami rend* fölépítéséhez, sőt az 
állam nemcsak alapját és tartalmát, hanem még jogkö-
rének kiszélesbítését is a reformációnak köszöni. A refor-
máció a hitnek s a jognak a körét elkülönítette egymástól, 
s míg a népnevelésnek a felügyeletét is az államnak tulaj-
donította. Az állami hatóság is »a ker. test egyik tagja*, 
a melynek engedelmeskedni »ker. kötelessége Szebben 
aligha lehet kifejezni az államnak felségi jogait a népélet 
összes rétegeinek átalakítása és újjászervezése müvében. 
A reformáció új életerőt, kölcsönzött az egyesnek s ez 
alapon a közösségi, állami és társadalmi életnek. 

(Vége köv.) Dr. bzlávik Mátyás. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Külső-somogyi levél. 
Nagytiszteletü szerkesztő úr! Tisztelt barátom ! 

»Omniajam fient, fíeri quae posse negabam*. Megmoz-
dultunk mi is, ébredni kezdünk, a kik ha nem aludtunk 
is eddig mindnyájan, de aludni látszottunk. Meghallottuk 
a hazaszerte zengő kiáltást őrállóink ajkairól; szólott az 
úr Isten ezeknek a tetemeknek: Imé, én bocsátok ti belé-
tek lelket és éltek: és zúgni, zörögni, kezdenek mezőinken 
is a megszáradt csontok és lélek, élet száll azokba. . . 

Szept. hó 1-én egy nevezetes kezdeményező lépés 
történt nálunk is a belmisszió mezején; elvettetett egy 
kicsiny mag, de a mely gazdag cLTcitást adhat a jövőben. 
S erről a kis mozgalomról akarom most nt. szerkesztő 
urat értesíteni, ha becses lapjában tért enged közlemé-
nyemnek; és én megígérem, hogy a további fejlemények-
ről is tudósítani fogom koronként. (Nagyon szívesen veszem 
és bizalommal kérem. Szerk.) 

Ságváron, az egyházmegye főjegyzőjénél, szept. 1-én 
egy jegyzőkönyvhitelesítő bizottság jővén össze, ezen körül-
ményt és azon kedvező alkalmat, hogy az apostoli lelkű 
és buzgóságú dr. Szabó Aladár budapesti theol. tanár úr 
is, rokoni látogatáson épen itt időzött, megragadta a házi-
gazda és arra használta fel. hogy a bizottság tagjain kívül 
még pár lelkésztársunkat is meghiván, egy kicsinykörű lel-
készi értekezlet tartassék. Jelen voltak: Bocsor Lajos es-
peres, Gózon Gyula kiliti-i, Somogyi Kálmán ádándi, Nagy 
Benő somi, Túri Károly kapolyi, Lamperth Gyula juthi, 
Kálmán Gyula ságvári lelkészek, Sáfár János egyházmegyei 
világi jegyző s Szabó Aladár úr, mint vendég. 

Kálmán Gyula, utalva a megváltozott egyházpoli-
tikai helyzetre, kifejtette néhány szóval, hogy a mi lelki-
pásztori működésünknek is meg kell változnia és pedig 
akként, hogy az az eddiginél belterjesebb és így eredménye-
sebb lehessen, mire nézve a lelkészi (vagy zsinati nyelven 
szólva: egyházi) értekezlet szervezését, a hol egymást 
tájékozhassuk s teendőinket megbeszélhessük, elodázható-



nak többé nem tartja, szemben az egyházkerület köte-
lező végzésével s szemben különösen a vallásos élet 
követelményeivel. (Hát a többi egyházmegyék? Szerk.) 
Erre Szabó Aladár úr szólott s fejtette ki hévvel és 
lelkesültséggel jól ismert nézeteit az evangelizációról, bel-
missziói teendőinkről és az egyházi értekezlet szervezésé-
ről ; s nagy figyelemmel és élénk érdeklődéssel hallgatott 
beszédéből örömmel győződtünk meg mindnyájan, s még 
azok a kartársaink is, a kik őt kevéssé ismerték, vagy 
félreismerték eddig, hogy ennek a nagy ideálistának tartott 
férfiúnak nemcsak szép eszméi, de erős gyakorlati érzéke 
és tapasztalatai is vannak a lelkipásztorkodás mezején. 

Majd buzgó esperesünk, Boesor Lajos, adta elő, a mii 
az egyházmegyei gyűlés elé beterjesztett évi jelentésében 
is melegen ajánlott figyelmünkbe, hogy ő az ismétlő tanulók 
vallásos oktatását az elmúlt tanévben tényleg már maga 
kezelte s a vallásos estélyek tartását is megkezdette és 
azok iránt igen szép érdeklődést tapasztalt hívei részéről; 
legjobb meggyőződése szerint ajánlhatja hát példájá kö-
vetését. 

Élénk eszmecsere és vita indult meg ezután, mely-
ben a jelen voltak mindannyian részt vettek; jegyzőkönyvet 
e barátságos kis konferenciánkról nem vettünk ugyan fel, 
de egyértelműleg megállapodtunk a következőkben: 

1. Most lefolyt értekezletünket a rövid idő alatt léte-
sítendő egyházmegyei egyházi értekezlet magjának, kiindu-
lási pontjának tekintjük és óhajtjuk, hogy az annak szer-
vezése tárgyában kiküldött egyházmegyei bizottság mielébb 
készítse el tervezetét és hívja össze az egyházmegyei érte-
kezletet. Nem szűkkörű lelkészi, de egyházi értekezletet 
akarunk, a tanítók és a világi elem bevonásával. 

2. Elismervén az ifjúság nevelésének nagy fontos-
ságát és jövőre kiható borderejét. mi jelenlevők Ígéretet 
teszünk egymás közt, hogy az ismétlő ükolások vallásos 
oktatását, már a most beálló tanévben átveszszük és 
magunk vezetjük. Rajta leszünk, hogy részint az ismétlő 
tanulókból, részint a már felnőtt ifjúságból gyülekezeti 
énekkar alakuljon mindenütt a hol az erre szükséges fel-
tételek megvannak; és ezen énekkar lassanként aztán 
ifjúsági egyesületté bővüljön ki. szélesebb hatáskörrel s 
nagyobb feladatokkal. És ennél a pontnál azon nézetünk-
nek is kifejezést adtunk, hogy egy olyan ifjúsági egyesü-
let, a minőnek községenként — vegyes vallású — tagok-
ból való alakítását Somogy vármegye polgári tisztviselői 
tervezik, felekezetközi sajnos viszonyaink között épen nem 
tekinthető életrevaló eszmének, és ez már fogamzási per-
cében meghaltnak tekinthető. Mi ev. prot. jellegű ifjúsági 
egyesületet óhajtunk, melybe tehát nem csupán a ref., de 
az ág. hitv. tagok is készséggel felvétetnek. 

3. Elhatároztuk, hogy legalább mi. a kik itt jelen 
voltunk, a vallásos estélyek tartását már e tél folyamán 
— dec. hó elejétől — megkezdjük gyülekezeteinkben, a 
programmok megállapítása kinek-kinek saját belátására 
bízatván, csakis azt hangsúlyozván tájékozásul, hogy a 
felolvasások mindenkor imával s énekléssel kezdendők és 
végezendők. 

4. Mostani megbeszélésünk után 4—5 hó múlva 
ismét összejövünk, s számot fogunk adni egymásnak eddigi 
működésünkről és annak eredményéről s egyúttal irányít-
juk jövendő tevékenységünket is. 

5. Megbízásunkból esperes úr értesíteni fogja vala-
mennyi lelkésztársunkat mostani kezdeményezésünkről s 
nem hivatalosan, de kollegiális és baráti úton fel fogja 
hívni őket, hog> hozzánk csatlakozva, kíséreljék meg ők 
is egyelőre csak e szűk keretben mozgó belmissziói műkö-
dést gyülekezeteikben, addig is, míg egy alapszabályszerű-
leg szervezett egyházmegyei értekezletté alakulva, kölcsö-
nösen és közvetlenebbül lehetnénk hatással egymásra. 

Ez a kezdet mi nálunk tisztelt szerkesztő úr! Kevés 
ugyan, de kezdetnek talán mégis elég; és mi készakarva 
sem akartunk egyszerre sokat felölelni s gyenge lábakkal 
nagy cothurnosokban járni. Ha az első lépés jól megy, 
majd következik utána a második. Csak a kegyelem Istene 
adjon nekünk az eddigi kegyelemhez újabb kegyelmet! 

Végül, nem mulaszthatom el, hogy kicsiny társasá-
gunk őszinte köszönetét ki ne fejezzem, a minket oly lel-
kesen buzdító, tanácsoló és útbaigazító Szabó Aladár úr 
iránt, a ki az evangeliziáció nemes munkáját különben 
nem csupán lelkésztársai közt, de a ságvári templomban 
is teljesítette, prédikálván ugyan az nap délelőtt Máté 
16: 26 v. alapján, az én és egyszerű hallgatóim nagy lelki 
gyönyörűségére s épülésére. 

Ságvár, 1895. szept. 3-án. Nagyt; szerkesztő úrnak 
tisztelő barátja 

Kálmán Gyula, 
ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

A külső-somogyi egyházmegye közgyűlése 
Évtizedek óta nem volt egyházmegyénknek, megkapó 

mozzanatokban annyira gazdag s a jövőt tekintve oiy nagy 
fontosságú gyűlése, mint a melyet Tamási községben aug. 
27. és 28 napjain tartottunk. Siralom és öröm, leverő gyász 
és felemelő remény találkoztak és ölelkeztek itt össze egy-
mással s e vegyes érzelmek hatása alatt állott lelkünk a 
gyűlés egész tartama alatt. 

F. évi ápril. 1-én elesett a mi fejünknek koronája, 
elvesztettük Décsey Lajost, szeretett gondnokunkat, a ki 
25 éven keresztül kormányozta, ritka bölcseséggel és erély-
lyel, a mi kicsiny hajónkat és sem a szirtektől összetöretni, 
sem zátonyon megfenekleni nem engedte azt. Végtisztes-
ségtételén, a nagy távolság és kedvezőtlen időjárás miatt, 
csak buzgó esperesünk és még egy lelkésztársunk jelen-
hetvén meg: maga az egyházmegye közönsége tulajdonképen 
csak most — e gyűlésen — siratta el a megsirathatlant, 
s temette el drága halottját, külső fény és csillogás nélkül 
ugyan, de a hű szeretet egész gyászpompájával. Ez volt 
a mi gyászünnepélyünk, a mi temetésünk! De fordította 
az úr a mi siralmunkat örömre, s új vezért állítván a mi 
elszállott Mózesünk helyére Sárközy Béla úr személyében: 
ugyanezen alkalommal iktattuk be őt, a szokott egyszerű 
ünnepélyességgel, gondnoki hivatalába. 



A gyűlés lefolyásáról és főbb tárgyairól a következők-
ben értesítem e becses lap olvasóit: 

Aug. 27-én reggeli 9 órakor már, az evangélikusok 
díszes imaterme — hol a gyűlés tartandó vala — szépen 
megtelt nem csupán gyűlési tagokkal, de a mi egész ritka-
ság számba vehető, előkelő férfi és hölgyközönséggel is a 
tamási-i intelligentia köréből, vallás- és társadalmi különb-
ség nélkül. Az oltár előtt elhelyezett tanácskozási asztal-
nál az egyházmegye vénei, padsorokban pedig a többi 
gyülekezeti képviselők és érdeklődők elfoglalván helyeiket, 
a «,)övel Szentlélek* eléneklése után Bocsor Lajos esperes 
űr igen szép és megható imával nyitotta meg agyülést, mely 
imádságban nagy gyászunkról is megemlékezvén, buzgón 
könyörgött a vigasztalásnak és erőnek lelkeért is, melyre oly 
igen nagy szüksége van a vezért vesztett.kicsiny seregnek. 

A világi elnöki széket ideiglenesen Kis János tanács-
biró úr foglalta el s a képviselők is igazoltatván, meg-
alakult a gyűlés. 

Első tárgyul már a gyűlési meghívóban is. a Décsey 
Lajos felett tartandó emlékbeszéd levén kitűzve, az annak 
tartásával megbízott Kálmán Gyula főjegyző dolgozatát, 
melyben Decseyt. mint a közélet harcosát, mint család-
apat, s legkivált mint egyházi tisztviselőt és református 
embert igyekezett méltatni és jellemezni. A felolvasó, kit 
a dicsőülthez drága és szent emlékek is csatoltak, nagy 
rokonszenvvel szólott Décsey egyéniségéről s közhasznú 
működéséről; a közgyűlés pedig azzal vélte felejthetetlen 
gondnoka emlékét megörökíteni es iránta érzett mély hala-
ját kifejezni, hogy a felette tartott emlékbeszédet a jegyző-
könyv függelékeül és külön füzetben is kinyomatja es a 
gyászoló család minden tagjahoz megküldi. (Legközelebb 
közöljük. Szerk.) 

Ezután a szavazatbontó bizottság jelentette, hogy a 
megürült gondnoki tisztségre, óriási nagy többséggel (egy 
szavazat esvén csak félre), Sárközy Béla úr, egyházme-
gyénknek 26 év óta buzgó tanácsbirája választatott meg; 
ki egy küldöttség hívására a gyűlésben megjelenvén, ott a 
legszívélyesebb ovációkkal fogadtatott. Az éljenzés lecsilla-
pultával, az új gondnok letette hivatalos esküjét, meg-
hallgatta Keck Endre tanácsbiró úrnak az egyházmegye 
nevében hozzá intézett üdvözlő szavait s végre meg-
köszönve a személye iránt nyilvánult nagybecsű bizalmat, 
s igérve, hogy őseitől örökölt vallásos buzgóságával foj/ja 
ezután is szolgálni szentegyházunk ügyeit és érdekeit, elnöki 
székét, a személye iránt érzett rokonszenv élénk nyilvá-
nulása közben elfoglalta. A közbizalomnak ily példátlan 
megnyilatkozása, a mint egyrészről drága jutalma az új 
gondnok úr eddigi érdemeinek, másrészről annak is bizony-
sága, hogy az egyházmegye sokat, nagyon sokat vár az 
ő szelídlelkű kormányzásától. 

Az esperes évi jelentése került ezután napirendre, 
mely szokott alaposságával és egyszersmind élénkségével, 
a figyelmet mindvégig lekötötte. Ez is az első szavakat 
az elhullott vezér dicső emlékének szentelvén, áttér a 
gyülekezetek szellemi és anyagi életének ismertetésére, s 
nem unalmas hosszadalmassággal, hanem csak markán-
sabb fővonásaiban, úgyszólván apróbb mozaikszerű ké-
pekben vázolja azt. Kiterjeszkedik az egyházpolitikai 
törvények folytán nagyon megváltozott helyzetünkre, s 
lelkesen ajánlja az intenzivebb lelkipásztori működést, a 
vallástanításnak a mindennapi iskolában is lehetőleg, az 
ismétlőben pedig okvetlenül a lelkészek által leendő átvé-
telét, a confirmációi oktatást, gyülekezeti énekkarok szerve-
zését, vallásos estélyek tartását stb. Hiszszük, hogy a 
lelkes buzdító szó nem fog elhangzani a pusztába, és az 
itt-ott felmutatott kezdeményezést követni fogják lelkész-
társaink. Egyébként örömmel konstatálta a jelentés, hogy 

a vallásos és erkölcsi élet nem hanyatlást, de sőt némi 
emelkedést mutat; a keresztyéni áldozékonyságnak pedig 
sok megható jelenséggel találkozhatunk; nem üres, gyü-
mölcs nélküli fa hát a mi népünk hite. hanem élő és 
munkás hit. A gyülekezetekben rend és békesség ural-
kodik, és azt az egyetlen viszályos ügyet is, a mely évek 
óta szinte állandó tárgyát képezte egyházmegyei és kerü-
leti. sőt konventi törvényszékeinknek is, a karsoki ügyet, 
sikerült az év folyamán — emberi számítás szerint — 
tán örök időre kiegyenlíteni. 

A tanügyi jelentés, a szokott keretekben számolt be 
iskoláink szellemi állapotáról, mely általában megnyug-
tatónak mondható. A kilencz hónapi szorgalomidő min-
den iskolánkban kitartatott, a tanterv keresztül vitetett, 
és a mindennapi iskolások két félévi vizsgája mellett, 
már az ismétlőkkel is a legtöbb helyen (alig 4—5 egy-
ház kivételével) adtak vizsgát a tanítók Említésre méltó 
a közgyűlésnek azon határozata, melylyel egy eddig csak 
fakultatív tantárgynak, az összhangzatos éneklés tanítását, 
minden tanítóra kötelezővé tette, miáltal a templomi buz-
góság emeléséhez nagyban hozzájárult. Három új körlelkész 
választatott a kifáradtak helyére s néhány jeles tanító 
jutalomkönyvvel lett kitüntetve, a Décsey-alapból. 

Majd az állandó számszék terjesztette be évi jelen-
téseit, az e. m. pénztári és az egyházgondnoki számadá-
sokról. Az egyházmegyei pénztárak, a deíicittel küzdő köz-
pénztár k;vételével, elég kedvező mérleggel záródtak, s 
különösen örömmel értesültünk az újabb lelkészi gvám-
pénztár hatalmas izmosodásáról, mely 15 évi fennállása 
után már is 130 trttal képes a jogosult özvegyeket segé-
lyezni. Az egyházgondnoki számadások minden egyházból 
beérkeztek s felülvizsgáltattak a számszék által, mely azon 
kedvező helyzetben volt ez évben, hogy csak két száma-
dást kellett visszavetnie, a többi 36-ot megerősíthette. Az 
egyházmegyeileg megállapított számadási minta, rövid 3 év 
alatt meghozta az óhajtott eredményt: a számadások egyön-
tetűségét. 

Most a gyűlés legfontosabb targya, a gyámintézeti 
alapszabálytervezet került szőnyegre, s okozott hosszú és 
élénk eszmecserét. A főjegyző előadói véleményének meg-
hallgatása után kimondotta a gyűlés, hogy az előtte levő 
konventi tervezetet, a mult évinél sokkal szerencsésebb 
alkotásnak tartja, s ezért általánosságban el is fogadja; 
mégis néhány elvi fontosságú módosítást kivan tétetni, 
melyek — a nélkül, hogy a tervezet arithmetikai alapját 
megtámadnák — szerinte^ kereszt.űlvihetők. sőt az igazság 
és szeretet elvénél fogva keresztül is viendők. 

E módosítások közül a fontosabbak: 
1. A theol. tanárok is, mint szintén lelkészek, köte-

lezett tagjai legyenek az intézetnek. 
2. Az 5. § intézkedése igazságtalan levén, ily alak-

ban el nem fogadható; hanem akként módosítandó, hogy 
az állásáról lemondott vagy elmozdított lelkész özvegye 
vagy árvája is, rendszeres segélyben részesüljön, ha a 
családfő egész haláláig fizette járulékait; ellenkező esetben 
a befizetett összeg adassék vissza. 

3. Az 6. §-ből az öt szolgálati év törlendő, és a 
szolgálati időre való tekintet nélkül, de öt évi tagdíj be-
fizetésének kötelezettsége mellett minden özvegy, s még 
az is, a ki néhai férjével, ennek 60 éves kora után kelt 
egybe, segélyben részesítendő. A be nem fizetett tagdíjak 
esetleg az özvegy segélypénzéből vonhatók vissza. 

4. A 10. §-ból is törlendő a két év, mely alatt a 
jogcim érvényesítendő. Szerzett .jogról levén szó, két év 
alatt az el nem évülhet. 

5. A 16. §-ban az árvák nem szerint való megkiílön 



böztetése mellőzendő és azok 24-ik évök betöltéseig segé-
lyeztessenek. 

6. A 24-ik §-nál, a hol a 10 évenkénti revisióról 
van szó, óhajtja a közgyűlés a magas konvent olyatén 
intézkedését, hogy a papi fizetések felvételénél mind az 
öt egyházkerületben egy egységes kulcs és eljárás alkalmaz-
tassák, mert e nélkül a gyámintézet számtani alapja meg-
bízhatlan levén, az egész épület könnyen összedőlhet; 
továbbá, hogy a gyámiatézet életbe lépésével annak tagjai, 
a lelkészek, a papi fizetéseknek ne a mai közgazdasági 
viszonyoknak meg nem felelő 10 év előtti, hanem ez évi 
újabb felvétele alapján legyenek kötelezve a belépési és 
évi tagdíjak fizetésére. 

7. Az intézeti vagyon kezelésénél a centralizatiót 
egyházmegyénk, miként a mult évben, úgy most is mellő-
zendőnek tartja; s óhajtja, hogy az intézeti tőke ha nem 
is egészben, legalább részben, az építtető s kölcsönre 
szoruló egyházaknál helyeztessék el, természetesen kellő 
biztosíték nyújtása mellett. 

A belépési és tagdíjakat bár túl magasnak és alig 
elviselhető tehernek tartjuk most is, mindamellett mivel 
az intézet létesítését óhajtjuk, s tehát a számítási alapot 
alóla kirántani nem akarhatjuk, elfogadjuk; de azon hatá-
rozott kikötéssel, hogy a kifogásolt §-ok akként módo-
síttassanak, hogy a rendszeres segélyzésből egyetlen 
övzegy vagy árva se legyen kizárható. 

Ezen, csak röviden ismertetett tárgyalás után, azon 
indítvány terjesztetett be többek aláírásával, hogy mivel 
az országos gyámintézet minden valószínűség szerint 
életbe fog most már lépni, és az az egyházmegyei gyám-
intézetnek is lekötelezett tagokra, igen súlyos terhet fog 
róni, az egyházmegyei gyámegyesület tagjai határozzák el, 
hogy az alapszabályok egy §-ának megváltoztasásával, 
az új intézetbe való belépési díjakat az e. m. gyámin-
tézet fizesse be a maga tagjaiért három év alatt; önként 
értetvén, hogy a most jogosult özvegyek eddigi segély-
összege a jövőre biztosíttatnék. Mivel az alapszabály 
megváltoztatására az egyesületi tagok 2/3-ának hozzájáru-
lása szükséges, esperes úr megbízatott a tagok nyilatko-
zatainak összegyűjtésével, s ennek megtörténte után fogunk 
csak az indítvány felett érdemileg határozhatni. 

Ezek voltak a gyűlés főtárgyai; melyekhez még 
néhány apróbb tárgy, mint segélykérvények, díjlevélkér-
dések is csatlakoztak a tárgysorozaton, de a melyeknek 
tárgyalása kellőleg előkészítve lévén, gyorsan, s még a 
gyűlés első napján elintéztettek; és megtörtént az a nálunk 
példátlan eset, hogy a tulajdonképeni közgyűlés egy nap 
alatt véget ért, s másod napra csupán jelentéktelenebb 
bírósági ügyek maradtak. 

A kerületi gyűlésre Gózon Gyula és Kiss János 
tanácsbíró urak küldetnek képviselőkül. 

Nem zárhatom be tudósításomat a nélkül, hogy 
egyházmegyénk köszönetét ne tolmácsoljam a tamási-i 
ág. hitv. egyház elöljárói iránt, a kik diszes oratoriumo 
kat igazi testvéri szeretettel átengedték; nagys. Szewald 
Mór főszolgabíró iránt, ki róm. katholikus létére gyűlé-
lésünket megjelenésével megtisztelte; és az igen szép 
számú tamási-i intelligentia iránt azon páratlan vendég-
szeretetért, melylyel e népes róm. katholikus városban, a hol 
nekünk csak kevés számú hivünk. de még leányegyházunk 
sincs, bennünket — jövevényeket — fogadott. 

Jövő gyűlésünk helyéül: Tab tüzetett ki: 

Kálmán Gyula. 

A n.-szalontai egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk nyári közgyűlését aug. 29-én tartotta 

N.-Szalontán a gimnázium nagytermében. Ezen gyűlésnek 
kiemelkedő szép mozzanata volt azon kegyeletes megem-
lékezés, mely Szél Kálmán esperes megnyitó beszédében 
nyert kifejezést, azon alkalomból, hogy egyházmegyénk 
nagynevű gondnoka Tisza Kálmán ez évben töltötte be 
gondnokságának 40. évét. A magyar protestáns egyháznak 
ma kétségkívül első zászlóvivője, ezen kis körben kezdte 
meg nyilvános szereplését s ezen kis kört még akkor sem 
hagyta el, midőn éveken át a hatalom magaslatán állott. 
Jól esett lelkünknek, hogy Magyarország egykori miniszter-
elnöke majd minden évben eljött gyűléseinkre, példát adva 
másoknak is a protestantismus ügyének támogatására, 
melynek ma is egyik éltető eleme, a világiak támogatása 
és buzgalma. A közgyűlésen Szél Kálmán esperes Tisza 
Kálmán egyházmegyei gondnok elnököltek. Eperes buzgó 
ima után a következő megnyitó beszédet mondta, mely 
lelkes beszéd alatt a jelen voltak gyakori lelkes éljenzés-
ben törtek ki. 

Naygtiszteletü egyházmegyei közgyűlés! 
Midőn egyházmegyénknek, az egyházi törvény értel-

mében e mai napra egybehívott rendes közgyűlését meg-
nyitni szerencsés vagyok, buzgón kérem a nagyt. egyház-
megyei közgyűlést, hogy a hála, tisztelet, és szeretet érzelmével 
velem együtt üdvözölje ő excellenciáját, egyházmegyénk 
szeretve tisztelt gondnokát, egyházmegyei gondnokságának 
40 éves fordulóján. 40 esztendő már magában véve is 
nagy idő, hát még a közügy szolgálatában, hát még olyan 
nyomot hagyva, olyan példát örökítve, mint excellenciád 
40 évi egyházmegyei gondnoki működése? Ha valahol, itt 
igaz a római mondás, »et nomen dixisse sat est!« Tisza 
Kálmán neve a magyar reform, egyházra nézve zászló, 
melyre az egyházi és iskolai ügyek iránti igaz és benső 
érdeklődés, nem elhangzó szavakban, hanem beszélő tettek-
ben van felírva! Nagyméltóságod 40 éves egyházmegyei 
gondnoki működése nemcsak útat. mutat, de példát is ad 
mindnyájunknak, hogyan kell egyházunkat nemes bátor-
sággal. bölcs tapintattal, kitartó munkával, és soha nem 
lankadó türelemmel igazán szeretni, érette tenni, igazáért 
küzdeni, jövőjéért hatni, alkotni. 

Kegyelmes Uram! mí a nagyszalontai egyházmegye 
közgyűlése a mai napon hálát adunk az isteni gondviselés-
nek, hogy excellenciádat nekünk adta, hogy egyházmegyei 
gondnokságának 40 éves fordúlóján Nagyméltóságodat lel-
künkből üdvözölhetjük és könyörgünk az isteni gondviselés-
nek, hogy kegyelmének bőségével excellenciádat továbbra 
is szeresse áldja és boldogítsa. 

Ezen beszédre Tisza Kálmán következőleg válaszolt. 
Nagytiszt, egyházmegyei közgyűlés! Meghatva, Nagv-

tiszteletű Urnák nem várt és szerénység nélkül mondhatom 
nem is remélt üdvözlő beszéde által, viszonzásul én is 
felhasználom az alkalmat arra, hogy kifejezzem köszö-
netemet a Nagytiszteletü egyházmegyének, mely oly idő-
ben ifjú koromban, a mikor más tér nem nyilt a hazát 
szolgálni, gondnokká választván, megadta a módot és 
alkalmat arra, hogy hazámat és egyházamat szolgálhassam. 

Ezek után a folyó ügyek tárgyalására került a sor, 
melyek közül megemlítjük a következőket. 

Az esperesi jelentés először is a törvényszerű egy-
házlátogatásról ad számot, mely egyházlátogatást, részben 
esperes, részben a tanácsbirák teljesítették. Az egyházak-
ban általánvéve kellő rend és békesség találtatott. A nép-
oktatást legnagyobbrészt ügybuzgó tanítók vezetik. A jelen-
tés 15 kitűnő tanítót sorol elő, kik feladatuk magaslatán 



állanak, kiknek nevei buzdításul jegyzőkönyvbe vezettetnek. 
A jelentés négy tanítót nevez meg, kik kisebb-nagyobb 
mértékben nem feleltek meg feladatuknak. Különösen az 
elaggott gvantai tanítóra volt legkedvezőtlenebb a jelentés, 
ki agg kora miatt teljesen tanításképtelen, Tóth István 
gyantai lelkész melegen védte az agg tanítót, igérve támo-
gatását, míg a pályázat sikerhez vezet. A közgyűlés a 
tanügy érdekében, bár sajnálattal, elmozdításra ítélte az 
agg Papp Gábort. Az egyházi vagvonköny v egyöntetű össze-
állítására esperes 'egy mintaívet mutat be, mely elfogadtatott. 

Az egyházmegye tanügyi bizottsága nevében jelenti 
esperes, hogy az egyházmegyében 100 tanító van alkal-
mazva. kik közül fitanító 34, leánytanító 32, vegyes iskola-
tanító 34. Ezek közül okleveles 71, igazolványos 16. kibo-
csátvánvnval ellátott 5. Lelkésztanítói képesítése van 3-nak, 
segédlelkészi 1-nek. Nincs képesítvénye 4-nek. 6—12 éves 
iskolaköteles közül iskolába járt 8659. Ismétlő iskolás 
3302. Iskolai épület van 73. Az iskolafentartására fordít-
tatott ez évben 6374 frt. Iskoláztatásra fordíttatott 53.10^ 
frt. A jelentés felemlíti még, hogy báró Bors Frigyes a 
tamásdai egyházban egy űj tantermet építtetett saját 
költségén, mely nemes tettéért az egyházmegye köszöne-
tet szavazott. Részvéttel jelenti be esperes, Szilágyi Sándor 
b.-sebesi lelkész és Ferenezy József k.-gyáni tanító el-
hunytát. kik mindketten hű munkások voltak a rájok 
bízottakban. A közgyűlés részvéttel veszi tudomásul e hű 
munkások elhunytát. Nagy Dániel kornádi lelkész 50 éves 
jubileuma aug. 15-én esperes résztvételével több lelkész 
jelenlétében tartatott meg. Nagy Dániel az egyházmegyé-
nek több éven át tanácsbírája, négy évig buzgó esperese 
volt. ki mindég buzgó, hű munkás volt a rája bízottakban. 
Az egyházmegye örvendetes tudomásul veszi e kiváló 
derék agg lelkész ünnepeltetését s hozzájárul azon in-
dítványhoz, hogy az egyházmegye jelen gyűlésébői üdvö-
zölje a jubiláns férfiút. Hasonlóképen üdvözli az egyház-
megye Bedrich József szemlaki lelkészt 50 éves, és Szabó 
József n.-zsindi tanítót, egyházmegyénknek e lankadatlan 
buzgalmú mindég kitűnő tanítóját 40 évi hivataloskodásuk 
alkalmából. 

A folyó ügyek közül megemlítjük a következőket 
Sántha István egyházmegyei világi tanácsbiró s főjegyző, 
mivel hivatali állása ezentúl Budapesthez köti, ezen s 
valamint többi tisztségeiről lemond, megköszönve az egyház-
megye eddigi szives bizalmát. Az egyházmegyei közgyűlés 
esperes indítványára meleg köszönetet mond az egyház-
megye e kiváló tagjának eddig kifejtett munkásságáért, de 
egyúttal kéri. hogy a tanácsbiróságot tartsa meg, mit Sántha 
engedve a lelkes közbizalomnak, meg is tartott. Az országos 
gyámintézet ügyében az egyházmegye a Conventi javaslat 
álláspontjára helyezkedett, mert ezen javaslat ma már 
azon szellemben van kidolgozva, mely az egyházmegye 
eddigi álláspontja volt. A nagyváradi prot. internátus ter-
vezete, mely egyelőre diszes földszinti épület lesz, elfogad-
tatott, s felkéretett az egyházkerület, hogy e célra felaján-
lott 10,000 frtot folyósítsa. 

A Bemetére megválasztott Szatmári István állásában 
megerősíttetett. Bódog Albert kismarjai, és L. Össy István 
bajji lelkészek cseréje helybenhagyatott. A számvevőszék 
jelentése, a tanítói s.-egylet jelentése, gyantai templom-
javítás tervezete, Sonkolyoson építendő állami leányiskola 
bérszerződése, szentleány falvi iskola államsegély ügye stb. 
elintéztettek. Közalapi segélyre ajánltattak, a radna-lippai. 
m.-gyorok, pankotai, nyégefalvi egyházak, pankotai lel-
kész, csermói s.-lelkésztanító, szintyei lelkésztanító. Ezek-
után a segély-egyleti kérvények vétettek tárgyalás alá s 
intéztettek el. Gaal György komádii s.-lelkész az egyház-
megyébe bekebeleztetett. Állásukban véglegesen megerő-

síttettek : Csathó Gyula k. gyám, Sághi Péter tenkei, 
Mangu Áron szalontai, Kolozsi Géza okányi, Csomor Béla 
harsányi, Koczóh Lajos ágyai, Stiglicz Sándor m.-sassi 
tanítók. 

Ezek után bírósági ülés volt, melyen az egyházmegyei 
bíróság először Kutasi Ferenc b.-böszörményi tanító ügyé-
ben mondott ítéletet. A bíróság, Balogh Ambrus egyház-
megyei főjegyzőnek, mint előadónak, az ügy előterjesztése 
után, vádlottat négy szóval három ellenében 50 frt pénz-
birságra és 22 frt perköltség megtérítésére ítélte. Vádlott 
felebbezést jelentett be. Kis Sándor komádii tanító ügyé-
ben a bíróság úgy ítélt, hogy vádlott feddésre ítéltetett, 
s a perköltségekben elmarasztaltatott. 

S. P. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Két nagyobb világtörténeti jelentőséggel bíró esemény-

nek 25 éves fordulója foglalkoztatja ez időszerint élénkebben 
a német prot. sajtót, ú. m. a franciák földjén kivívott 
győzedelmes csaták eredményeként: a német birodalmi 
egység s az államkormányok tehetetlensége miatt diadalmas-
kodott vatikáni, zsinat. Nem akart Németország többé »római 
szent birodalom« lenni, s kivívta e század egyik legnagyobb 
tényét, a birodalmi egységet, de másrészt ugyancsak Canos-
sába vitte Bismarckját s az egész németséget a vatikáni 
zsinat, a melyről a legnagyobb német r. kath. egyháztörténet-
tudós Döllinger méltán mondotta, hogy annak dekretumait 
nemcsak mint keresztyén és theologus, hanem mint pol-
gár sem fogadhatja el, mivel az új német birodalom éle-
tébe az örökös sorvadásnak magvát oltja belé. Ma a 
világuralom elven fölépült pápás vatikáni rendszer dikta-
túrája »hivatalos rendszer« a németeknél is, nem törődve 
azzal, hogy ez a rendszer állam- és kulturveszélyes jellegé-
nél fogvau gyancsak megváltoztatta a r. kath. egyház képét. 
Ma, a német birodalmi egység 25 éves fordulóján Német-
ország bensőleg sokkal szakadozoftabb, mint valaha volt 
s hogy a kép teljes legyen. Luther Márton nemzetének 
birodalmi gyűlése napjainkban ultramontán praesidiumot is 
kapott! 

Az »Evang. szövetség« szászországi része ez idei 
közgyűlését július 1-ső napjaiban Halléban tartotta, mely 
alkalommal Heime.rdinger lelkész igen szép s nagy lel-
kesedéssel fogadott előadást tartott »az isteni ige s a 
szentírás különbségéről és összefüggéséről«, Irumpelmann 
superintendens pedig »a lelkész feladatáról a sociális kér-
dés megoldásában.* Különösen utóbbi igen meggyőzően 
fejtegette azt a gondolatot, hogy az Úr a maga evangéliumá-
val nem e világ nemzetgazdasági viszonyainak átalakítására, 
hanem az örökkévalónak rendeltetésére irányuló sziveknek 
gyökeres megnyúlására törekedett, s hogy az evangelium 
»nem egy sociális reform, programra«, sőt inkább Luk. 12 
szerint hivatásán kívül állónak tekintette segítségére lenni 
annak a testvérnek a ki földi örökségében rövidséget 
szenvedett. Ez alapon az evang. lelkésznek hivatásszerű 
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feladata a világfeletti evangelium hirdetése s nem a jelen-
kori társadalom gazdasági viszonyainak munkálása, mivel 
az arra vonatkozó technikus szempontok az evangélium-
ból le nem vezethetők, mint magánember részt vehet a 
társas élet feladatainak megoldásában, sőt mint polgár az 
állami élet ténykedéseiben, de soha se zavarja össze lel-
készi hivatását egy sociálreformer feladataival, vagy ige-
hirdetésének vallásos-erkölcsi tartalmát sociál politikai vagy 
sociál-technikai dolgokkal. A sociális kérdés épen az egy-
házra és államra osztott társadalom megoldandó kérdése, 
vagyis annyiban dolga az államnak, a mennyiben az a 
társadalom szabad gazdasági mozgalmát az igazságot és 
védelmet biztosító törvények korlátai közé szorítja s dolga 
az egyháznak annyiban, a mennyiben azokat az erkölcsi 
motívumokat nyújtja, a melyek nélkül a sociális mizériák 
eloszlatása vagy legalább is enyhítése lehetetlen E kérdés 
nem a cura pastorális körébe való, mivel a lelkész részé-
ről a dilettáns nemzetgazdaságtani studiumok csak evan-
geliumi hivatását diskreditálnák a hivők előtt. Az egyház 
célja közelebbről nem lehet más. mint elvinni az üdvöt 
és a megszentelést az egyéneknek és a társadalomnak, 
illetve átalakítani az egyént Isten képmásává s az e«ész 
emberiséget új teremtménynyé a Krisztusban. — Arany 
igazságok ezek, a melyek jelenkori összekuszált társadal-
munkban nálunk Magyarországon is főleg az egyházpoli-
tikái törvények által teremtett új helyzettel szemben mél-
tók a megszívlelésre! 

Érdekes adatokra találtunk az ókath. reformmozga-
lomról a bonni »Altkath. Volksblatt* s a müncheni »Deut-
sche Merkúr* hasábjain. Az ókath. egyház nemrég meg-
tartott 14-ik egyetemes zsinatjának hivatalos jelentése 
szerint Poroszországban van 14 önálló s 26 fejlődésben 
levő gyülekezet. Ugyanígy halad a gyülekezetek alakulá-
sának ügye Bádenben, Hessenben és Bajorországban. 
Különösen csuda latraméltók az ókatholikusok áldozat-
készsége. A német ókath. lelkészeket képző bonni semi-
narium ma 129 ezer márknyi dotátióval bír s a lelkészi 
nyugdíjintézet ma 30 ezer, a püspöki rendelkezési alap 
35 ezer, az 1887-ben a lelkészek fizetésének javítására 
alapított tartalék-alap 40 ezer márkkai rendelkezik. Ez 
alapok tisztán az ókatholikusok áldozatkészségéből kelet-
keztek. Németországban Reinkens püspök mellett 52 
önálló lelkész áll az ókath. ügy szolgálatában. Lehetetlen 
ily buzgóság mellett itt Krisztus és az ő evangéliumának 
nyomaira nem akadni. 

De nemcsak gyakorlati, egyházi, hanem élénk iro-
dalmi tevékenységet is fejt ki az ókath. reformmozgalom 
Németországban. Dr. Lauchert bonni tanár megírta Atha-
nasius monographiáját, Reusch tanár kitűnő moralista. 
Tangermann és Schirtner jeles dolgozótársa a berlini 
Michaud-féle Revue internationale-nak. Egy bonni tanár 
továbbá kitűnő népies röpiratot írt »Zum 25 Jubileum 
der pápstl. Unfehlbarkeitserklárung* címmel, s ugyancsak 
500 márknyi pályadíjat tűzött ki az ókath. egyház »Römisch-
katholisch oder Altkatholisch?* című thémáról. 

A külföldnek ókath. egyházáról szóló jelentései is 

biztatók. Ausztriában az ókath. hivők száma hétezer lélek-
kel megszaporodott, s maga Warnsdorf 3800 lelket számlál. 
S bár az osztrák kormány csak három gyülekezetet ismer 
el, a püspökválasztás küszöbön áll. A svájci egyház is 
örvendetesen fejlődik, a hol Herzog püspök buzgósága a 
belső egyházi élet megszilárdításában csudákat müvei. 
Végül Gampello gróf olasz nemzeti egyházáról is jó hírek 
érkeznek, úgy hogy nem rég az olasz püspöki methodis-
ták egy egész gyülekezete tért át az ókatholicismusra, 
nemkülönben biztató eredményeket mutat az ókath. reform-
mozgalom terjedése Párisban és Éjszak-Amerikában. Mese 
tehát az, ha még némely prot. közegek is az ókath. moz-
galom stagnálásáról, sőt lassú kihalásáról regélnek. Sajnos 
hogy az államkormányok mostoha bánásmódja s a protes-
tánsok közönyössége sok helyütt árt a mozgalomnak! 

Mi más a római pápás és egyhásiasság képe nap-
jainkban! A >Catholique francais« szerint a velencei patri-
archa a minap ily prácis formában hirdette híveinek a vati-
kanizmust: A pápa — úgymond — nemcsak Jézus Krisztus 
képviselője, hanem maga a Jézus'Krisztus testben megjelenve. 
Ha a pápa szól, akkor maga a Krisztus beszél. Ha a pápa 
kegyelmet oszt vagy anathemát mond, ott Krisztus osztja 
a kegyelmet vagy kimondja az anathemát. Ép azért, ha a 
pápa megszólal, akkor nem kell ott kutatni, hanem csak 
engedelmeskedni. S így mindenki, még a koronás fők is, 
alá van vetve jure divino a pápának*. Mintha csak VIII. 
Bonifác »Unam sanctam« hírhedt bulláját olvasnók, úgy 
hangzik fülünkben e beszéd! Ez hát az a r. kahatlicismus, 
a melyért rajong az osztrák, bajor stb. kormány az ókath-
mozgalom elfojtásával! 

E r. katholicismus még csak nemrég fényes bucsújárá-
sokat, vulgó majálisokat rendezett Echtcrnachba, az ú. n. 
»Springprocession< ismert helyére, továbbá a cornelimüns-
sterhez és Aachenbe, a hol — á la Lourdes-be Zola szerint — 
a külön vonatokon megjelent rajongó sokaság mellett a 
hivatalos jelentések szerint a luxemburgi és trieri püspök 
is megjelent. Az ott található s kegyelmet osztogató szent-
ségek a következők: a linteum Domini, a Sindon munda 
s a sudarium Domini, — ezenfelül Gornelius pápa és vér-
tanú feje, jobb karja s ú. n. kürtje, s Cvprián püspök 
feje és bal lába. Azok a betegek, a kik e reliquiakat érin-
tik, bizonyítványt nyernek s természetesen meggyógyulnak, 
így jelzi ezt 1895. június 1. kelettel a cornelimünsteri 
egyházi elnökség »Miessen Ielkész« aláírással! Hasonló 
csudákat mivel az aacheni búcsújárás is, a melynek kegyel-
met és egészséget osztogató szentségei a camisia B. Mariae 
v. a fasciae Dni, a perizonium Dni s a keresztelő János-féle 
panni decollationis. Érdekes volna tudni, hogy mennyiben 
eredetiek e pápás csodatevő ereklyék s mily úton kerül-
tek azok Aachenbe! Annyi bizonyos, hogy nincs olyan 
pápás theologus, a ki e kétes reliquiák tiszteletét össze 
tudná egyeztetni János ev. 4. 24-el, a mely szerint: Az 
Isten lélek, s a kik őt imádják, lélekben és igazságban 
(tehát nem csontokkal) imádják. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



I R O D A L O M . 

** Szal&y-Baróti A Magyar Nemzet Története 
című műből most jelent meg a 21. füzet, mely az Arijouh 
korát tárgyalja. E füzetben folytatódik Nagy Lajos kirá-
lyunk dicső uralkodásának története leírása. A füzet képei 
a következők : Nagy Lajos legyőzi a törököket, s felajánlja 
a máriacelli képet. Relief-kép a máriacelli templom por-
táléja fölött. Endre sírtáblája. Johanna királyné ezüst 
pénze. Nagy Lajos király tornaöltözete. István herceg 
pecsétje. Zára ostroma. Nagy Lajos arany pénze. Nagy 
Lajos király első nagy pecsétjének előlapja. Nagy Lajos 
király második pecsétjének hátlapja. Nagy Lajos bevonul 
Zárába. Olasz gálva a XIV. századból. Szent Simon ezüst, 
koporsója. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
a 43. füzet, melyben Gracza György az erdélyi esemé-
nyek nyomán rendkívül érdekesen írja le Gábor Áron a 
székely hős kézdivásárbelvi ágvuöntő gyárát, olvasván a 
kitűnő munka ezen részét, szinte magunk előtt látjuk 
Gábor Áront, a mint buzdít, munkál és harcol. A füzet 
egykorú képei ezek: Görgei hadi pénztára. Várvédelmi 
eszköz Gúnykép a Charivári 1848-ki élclapból. Janku és 
vezértársai. Oláh lándzsa, a melylyel a Brádv családot 
legyilkolták. Háromszék népe 1848-ban. Háromszék vezér-
férfiai közül. A gyoroki nemzetőrség zászlója. Damjanich 
ismeretlen arcképe. Kiss Ernő honvédtábornok pisztolyai. 
Komáromi várfogoly munkája 1851-ben. 

** «A magyar nemzet története> című tízköte-
tes nagy munkának (milleniumi kiadás) harmadik köteté-
ből az Athenaeum kiadásában megjelent a 36. és 37. füz<t, 
melyekben Pór Antal folytatja «Az Anjou-k kora» nagy-
szabású monográfiáját, Károly Róbert király családi viszo-
nyainak és utolsó éveinek, valamint az akkori belső álla-
potok ismertetését befejezvén, áttér »A nápolyi hadjáratok 
korára« (harmadik könyv). A magyar dicsőség fénykorának 
ezt a nevezetes korszakát szerző a következő fejezetekre 
osztja fel: I. Lajos király uralkodása első évei. II. Endre 
meggyilkoltatása. Zára veszedelme. III. Az első nápolyi 
hadjárat. Mint díszes műmellékletek vannak a füzethez 
csatolva: »A nápolyi Szent-Januárius-templom főkapujá-
nak* sikerült fénynyomata; a »Liber de septem signis« 
című kéziratból »Zsigmond császár mint nap* című alle-
gória; továbbá »Mária királyné kettős pecsétjének« hason-
mása aranyozott színben és »Az aacheni székesegyház* 
sikerült távlati képe díszes fametszetben. A számos szöveg-
kép közül ki kell emelnünk a következőket: »Róbert király 
síremléke* a nápolyi Santa-Chiara templomban; «Róma 
középkori képe» Benozzo Gozzoli falfestménye után; 
»Johanna királyné« Giotto falfestménye után; »Az udinei 
városháza« stb. Az egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyed-
évre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Áz előfizetők 
minden szombaton egy-egy füzetet kapnak. 

E G Y H Á Z . 
A második lelkészi vizsgálatra készülő duna-

melléki segédlelkészeket a vizsgáló bizottság meghagyá-
sából figyelmeztetem az egyházkerületi közgyűlés ama 
határozatára, hogy >jövőre a jelöltek az előre kiadott 

bibliai helyek felett tartandó magyarázatokra ne csak 
alaposan készüljenek el, hanem azokat vázlatban dolgoz-
zák is ki írásban s e vázlatokat mutassák be a vizsgáló 
bizottságnak* (Jegyzőkönyv 1894. év, 8. pont). — Szőts 
Farkas, theol. akadémiai igazgató. 

A lőcsei ev. egyházról, mint folyton erősbödő, 
sőt viruló egyházról, 24 lapon híven referál egy német 
nyelvű Jelentés (Jahresbericht des ev. Kirchengemeinde 
A. C. Leutschau, für das Jahr 1894.) Ez egyház lelkésze 
Dianiska Albert, az áldásos Gusztáv Adolf-egyesület 
ismert hazai csatornája, felügyelője a buzgóságáról a 
Szepességen előnyösen ismert dr. Nagy Árpád ügyvéd. 
Ez egyház híveinek adománya a mult évben összesen 
2421 frt 15 krt. tett, nem számítva Hermann Gusztáv tb. 
egyházi tanácsosnak Lapunkban is jelzett 20 ezer frtnyi 
adományát. A német Gusztáv Adolf-egylettől a lőcsei 
egyház 1845—1894. dec. 9-ig összesen 12 ezer, a szom-
szédos dvorseni leányegyház pedig 5907 frtot, tehát ösz-
szesen 18,523 frtot kapott. Im a szám igazolja Dianiska 
lelkész páratlan fáradozásait egyháza szolgálatában. Az 
egyház ritka szép s kéziratokban is gazdag könyvtárát 
régebben dr. Weszter törzsorvos, jelenleg Binder S. gon-
dozza. Belmissziói tevékenységéről tesz bizonyságot a jóté-
kony nőegylet, mely egy diakonissza, Mártha nővér gon-
dozásával ugyancsak áldásosán működik az egyház sze-
gényeinél. Teendői oly nagyok, hogy mielőbb egy második 
nővérnek alkalmazása válik szükségessé. Az értesítőből 
egyszersmind az is kitűnik, hogy a német Gusztáv Adolf 
egyesület a mult évben 17 ezer frtot fordított hazai, egyházi 
és iskolai szükségletek fedezésére. Jól esik regisztrálnunk ez 
állapotot a lőcsei egyházban, mely e tekintetben minta-
képül szolgálhat többi egyházainknak is a belső egyházi 
élet megteremtése és megszilárdítása nehéz, de nemes 
munkájában! (.<?#.) 

A barsi esperes beiktatása. A barsi egyházme-
gyéből írják: Megtörtént tehát, a mitől sokan régen tartot-
tunk, megtörtént a barsi egyházmegye legközelebb állítólag 
megválasztott esperesének, Juhász Pál úrnak hivatalába való 
beiktatása. A gondnok által kitűzött napon, mult hó 31-én 
összejöttek hivei s többen az ellentáborból is. Amazok, hogy 
a már eddig lefolyt szabálytalanságoknak folytatását lássák, 
emezek, hogy már a beiktatás előtt az egész választás 
ellen óvást emeljenek. Különben a beiktatás következőleg 
folyt le elnök: br. Nyári Béla úr 11 órakor megnyitván 
a tisztelt közgyűlést, röviden előadta annak tárgyát, mely 
nem volt más, mint az új esperesnek hivatalába való beik-

Ezután azonnal szót, kért az ellenpárt egyik tagja, 
s körülbelül a következőket mondotta: az esperesi beik-
tatás egy olyan aktus, melynek némi ünnepélyességgel, a 
kedélyek, az érzelmek nyugalma között kellene lefolynia. Ha 
ez esetben nem igy történik, ha komoly törekvések tör-
ténnek a választás megsemmisítése céljából: annak oka 
a helyzet, a körülmények. Azt hiszem, igazat ad nekem 
abban mindenki, hogy arra nézva, miszerint valaki az 
esperesi széket elfoglalhassa, nem elég csupán az egy-
házak szavazatainak többsége, hanem szükséges ehhez 
még egy más fontos tényező is: a lelkésztársaknak, ha 
nem is szeretete, de legalább bizalma, tisztelete. Hogy a 
megválasztott esperes bírja-e az első kelléket? ahhoz is 
szó fér, de hogy a másikat, lelkésztársai többségének 



bizalmát, tiszteletét nem bírja, azt egész határozottan állít-
hatom. Ez állításom beigazolására legyen szabad a kezeim 
között levő nyilatkozatot télolvasnom. E szavainál az 
elnök, nem tudni mi okból, megvonta a szólótól a szót, 
s dacára a tiltakozásnak, Patay Károly érvekkel gazdag 
felszólalásának, jogot a beszédre neki nem adott, hanem 
constatálván az eredményt, felhívta Juhász urat az espe-
resi szék elfoglalására, habár már akkor szóval a feleb-
bezés bejelentetett. Ugy tudom, a legszélesebb agitátió 
indul meg a választás megsemmisítése céljából. Ok a 
megsemmítésére van elég. Áz egyik az, hogy a nemes 
oroszi-i egyház a szavazásra fél sem lett híva; a másik az, 
hogy a gr.-kissallói egyház szavazata dacára szabálytalan 
kiállításának (az egyházmegye pecsétje hiányzott) érvé-
nyesnek tekintetett; a harmadik pedig, hogy a megválasz-
tottnak kijelentett esperesnek nem volt meg az általános 
szavazattöbbsége. Az egyházmegye ügyrendje 19-ik§-ban 
ez áll: Ezek körül az esperest és gondnokot az anya-
egyházak presbyteriumai, a többit az egyes gyülekezetek 
presbyteriumai általános szótöbbséggel 10 évre választják. 
Tehát az esperest általános szótöbbséggel. Szavazatjogosult 
egyház van 27, szavazott 25. Ebből Juhász Palra esett 
a gr.-kissallói érvénytelent is számítva 13, de valósággal 
csak 12, Varannay Lajosra 9, Tolnay Dénesre 1. érvény-
telen volt a hibás kiállítás folytán még kettő. Két egyház 
pedig nem szavazott. Hogy ez esetben a 12 szavazat az 
absolut többséget megadná, kétlem. Lehet, hogy tévedek 
a számításban, de valószínűbb, hogy a szavazat bontó 
bizottság téved. Különben majd meglátjuk, hogy kinek 
lesz igaza? Tudom nagyon jól, hogy Juhász úr a kerü-
leten, vezérembereink előtt nagyon kedvelt egyéniség vala-
mint mindenütt, a hol keveset forog; de bízunk a felsőbb 
forumok igazságszeretetében, s azért reménynyel nézünk 
ügyünk megoldása elé. Sz. K. 

Egyházkerületi egyházi értekezlet. A »Tiszán-
túli ev. ref. egyházkerületi egyházi értekezlet« Nagyvá-
radon október 31-én tartandó tanácskozásának rendje: 
Október 31-én délélőtt kilenc órakor isteni tisztelet az ev. 
reform, templomban. Szónok: Szabó János, békés-bánáti 
esperes. Isteni tisztelet után közgyűlés (a meghatározandó 
helyen) a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó 
beszéd. Jelentés világi elnökünk elhunytáról. 2. Világi 
elnök választás. 3. Ügyviteli szabályzat megvitatása. 4. A 
hiányzó választmányi tagok megválasztása, esetleg szak-
osztályokká alakulás. 5. Javaslat a belmisszióról Előadó: 
Csiky Lajos. 6. Az egyházak anyagi ügyei és az egyház-
fentartási alap. Előadó: Ferenczy Gyula. 7. A diakonusi 
intézményekről. Előadó: Garzó Gyula. 8. A lelkiképzésről, 
tekintettel a megváltozott egyházpolitikai helyzetből folyó 
sokoldalú lelkészi teendőkre. Előadó: Gulyás Lajos; ajánlók: 
Csécsy Miklós, Soltész János. 9. Javaslat, indítványok. 
Ezt megelőzőleg október 30-án délután az erre kijelö-
lendő alkalmas helyen, ismerkedési összejövetel. Tiszte-
lettel felhívom mindazokat, kik az értekezleten részt venni 
akarnak, hogy október hó 8-ik napjáig megjelenési szán-
dékukat az egyházi elnökségnél Nyíregyházán jelentsék 
be, hogy az elszállásolás jó elve megtörténhessék. Lukács 
Ödön. egyházi elnök. Simonffy Imre kir. tanácsos, világi 
alelnök. 

Templomavatás. A felsőzempléni református egy-
házmegye északi határvonalán álló vásárhelyi egyház 
augusztus 25-én avatta föl az új templomát, a melyet a 

hivek 13.050 frt költséggel építettek. Az egyház ez ünne-
pére szokatlanul nagy közönség gyűlt össze. Jelen volt 
Kun Bertalan, tiszáninneni kerület püspöke is, továbbá 
Zemplémvármegye alispánja, a Dokus, Szemere. Füzesséry. 
Görgey, Stépán stb., csaladok számos tagja és sok vidéki 
vendég. A fölavató ünnep délelőtt 10 órakor imádsággal 
kezdődött, a melyet Kun Bertalan püspök mondott. — 
Szollösy József homonai lelkész emelkedett hangú beszéd-
ben elmélkedett a nap fontosságáról s az Isten háza ren-
deltetéséről. Az istentisztelet után fényes bankett, volt, a 
melyben minden felekezeti különbség nélkül részt vett a 
községi és a környékbeli inteligencia színe-java. Az első 
felköszöntőt Bernáth Elemér ítélőtáblai bíró mondotta Kun 
püspökre, a ki válaszában a felekezetiességen való fölül-
emelkedés szükségességét hangsúlyozta. A lakoma alatt 
gyűjtést is indítottak a templom orgonájára, mely alka-
lommal 91 frt gyűlt egybe. 

A mező-túri Szt István-ünneplés tárgyában a kö-
vetkező sorok közlésére kérettünk föl: Nagytiszteletű szer-
kesztő úr! Méltóztassék megengedni, hogy a b. lapja 35-ik 
számában közölt »Nemo« aláírású nyilt levélre — az 
»audiatur et altéra pars* elvénél fogva, némi megjegyzé-
seket tehessek: annyival inkább, mivel nagytiszteletű szer-
kesztő űr nyilt válaszában jónak látta, habár feltételesen, 
habár a »közlés teljesen megbízható voltától« függőleg is 
már előre elítélni szeretett főnököm eljárását, azon indo-
kolással, mert »gyülekezete megütközésével önjogúlag egy-
házi ünnepet instituált.« s mert: »egv halandó embert 
közimában kultuszilag dicsőitett. tehát quasi vallásos tisz-
teletben részesített*. — No hát, kérem alássan, — sem 
az egyik, sem a másik vád absolute nem állhat meg. 
Semmiféle egyházi ünnepet nem instituált bíz az én áldott 
lelkű főnököm; egyszerűen ezt mondta nekem aug. 19-én: 
»holnap, mint törvényhozásilag kimondott nemzeti ünnepen 
a munkaszünet miatt előreláthatólag sokan lesznek a 
templomban, emlékezzék meg uramöcsém a könyörgésben 
a haza ezredéves fennállásáról,* s én e felhívásának ter-
mészetesen eleget is tettem. De ezzel talán csak nem 
instituáltunk egyházi ünnepet? Hisz, a ki ezt állítja, állí-
tania kell azt is, hogy márc. 15., október 6. s újabban, 
Kossuth halála óta, márc. 20. is egyházi ünnepek, mert 
hát mind eme napokon vidékünkön a legtöbb helyen, s 
épen Mezőtúron is alkalmi imádságban szokott a lelki-
pásztor a hazáról, annak szabadságáról stb. megemlékezni. 
Az igaz, hogy főnököm, nt. Lukács Dániel úr meghúzatta 
aug. 20-án a reggeli isteni tisztelet idején mind a négy 
harangot, mint meghúzatta okt. 6-án, s márc. 15-én is s 
lám-lám, akkor nem volt »Nemo« úrnak semmi aggálya; 
úgy, de mikor ezt tette nt. Lukács úr: mint a mezőtúri 
ref. egyház elnöklelkésze, jogával élt; s ha talán »Nemo« 
úr és állítólagos társai oly véleményben vannak, hogy 
ezzel visszaélést követett el: ajánlok nekik valamit, és ez 
az: tessék felettes hatóságához fordulni orvoslásért majd 
megfelel ő ott magáért! és ne tessék a névtelenség min-
dent elfedező köpenyébe burkolózni; ne tessék a puritán 
kálvinistaság kegyes szine alatt hamisan informálni e 
becses lapok mélyen tisztelt olvasóit, s ez állal meghur-
colni nevét egy oly férfiúnak, ki a magyar református 
egyház szolgálatában, annak igazaiért harcolva, mint 
lelkész és mint esperes, egy félszázadot töltött el köz-
tiszteletben, és mindenek fölött becsületben; és a kinek 
sem kedve, sem ideje velők szó-harcba állani. És a mi 
illeti azon vádat, hogy az általam, főnököm felhívására 
elmondott könyörgés Szent Istvánnak, mint szentnek 
dicsőítése lett volna, hogy abban a jó Istenen és szent 
Fián a Jézus Krisztuson kívül, bárki vagy bármi más 
szentet imádtunk volna: erre nézve megjegyzem, hogy ez 



nem egyéb valótlanságnál. Bátor vagyok ennek bizo-
nyítására azon imádságot szószerinti másolatban nagytisz-
teletű szerkesztő úr rendelkezésére bocsátani. Elismerem, 
hogy gyarló munka bíz' ez; hamarosan késztilt; talán sok 
benne a reminiscentia is s a vége, némi változtatásokkal, 
Lukács Ödön hétköznapi imádságos könyvéből van véve; 
mindeme hibáit készséggel elismerem; de, hogy dogma-
tikai iránya helytelen volna: azt már tagadom! (Össze-
fércelt ima nern is ima. Az igazi ima a szív teljessé-
géből származik. Szerk.) Nagy megbotránkozást emleget 
a nyilt levél írója, melyet nt. főnököm és az én eljá-
rásom okozott volna. Már engedelmet kérek, de mi itt 
erről mit sem tudunk. Nem volt bíz itt semminemű meg-
botránkozás és felháborodás; csak úgy, mint nem volt ez 
évi márc. 20-án, mikor a túri gyülekezet másik lelkésze 
tartott, falragaszokon előre hirdetett »nemzeti gyászimá*-t, 
Kossuth apánk halála évfordulóján. Végül bátor vagyok 
megjegyezni a következőket. Minthogy aug. 20-át királvilag 
szentesített országos törvényünk magyar nemzeti ünneppé 
tette, melyen népünknek minden munkától szünetelni kell; 
minthogy egyházi törvényhozásunk — tudtommal — e 
nap meg vagy meg nem ünnepléséről eddig még nem 
intézkedett, s következőleg az, ez idő szerint legalább, a 
lelkészek józan belátására van bízva, s mint nt. szerkesztő 
úr is constatálja, az ország több helyén, tényleg templo-
mainkban is megünneplik: én egyáltalán nem látom be, 
hogy nt. főnököm eljárása helytelen lett volna! nem látom 
be: miért ne tartanok meg mi kálvinisták, kik pedig 
magyarságunkra, nemzeti hazafias érzéseinkre ugyan büsz-
kék vagyunk, az egyetlen nemzeti ünnepet, csak azért, 
mert pápista atyánkfiai ugyanakkor egyik szentjöket is 
ünnepelik ? Mi természetesen nem István királynak, a pápista 
szentnek, hanem a rendezett magyar államiságnak az első 
koronás király által történt megalapítása emlékét ünne-
pelhetjük meg, akkor is csak és azt is csak a kálvinista 
isteni tisztelet szellemében és keretén belől, teszem föl oly 
formában, mint az most Mezőtúron történt; s a miként 
én mindaddig, míg egyházi felsőbb hatóságaink máskép 
nem intézkednek: ezután is cselekedni szándékozom ; meg 
levén győződve, hogyha nem vétkeztem, s nem vétkeztek 
velem együtt alig némi kivétellel a hazai összes lelkipász-
torok akkor, midőn októb 6-án, vagy márc. 15-én, melye-
ket pedig egyházi ünnepnek senki, nemzeti ünnepnek pedig 
törvényhozásunk nem ösmer el. megemlékezve a hazáról, 
alkalmi imádságban kértük reá Isten áldását, mondom, 
meglevén arról győződve, hogy még kevésbbé cselekszem 
helytelenül, ha aug. 20-án, mely kálvinistának, pápistá-
nak, zsidónak stb. egyaránt nemzeti ünnepe, ugyanazt teszem. 
Mezőtúr, 1895. aug. 30. Kiváló tisztelettel Tóth László, 
ev. ref. s.-lelkész. 

A katonaság lelki gondozása érdekében egv ref. 
tábori lelkész Lapunk útján azt a kérelmet intézi a ref. 
Tisztelendő urakhoz, szíveskedjenek a templomi szószékről 
kihirdetni, hogy a bevonulandó újoncok egy-egy kis for-
májú énekes könyvet hozzanak magukkal; egyszersmind 
a szülőket is szólítsák fel, hogy bevonulandó fiaikat em-
lített énekes könyvekkel lássák el. Hajdanában úgy volt, 
hogy csaknem minden katonának borjújában ott volt az 
énekes könyv, utóbbi időben azonban ez a régi jó szokás 
teljesen ki ment a divatból, a minélfogva isteni tisztelet 
alkalmával énekes könyvek nagy hiányában vagyunk. — 
(Katonai lelkésztársunk eme kérelmét részünkről is ajánljuk 
a t. lelkészi kar pártoló figyelmébe. Tábori lelkész kolle-
gáinkat pedig arra kérjük, hogy ők meg arra terjeszszék ki 
lelkipásztori gondjukat, hogy a földi és a mennyei fejedelem 
vitézei bibliával és más vallásos iratokkal, nevezetesen a 
»Koszorú« füzetjeivel kellőleg el legyenek látva. Szerk.) 

I S K O L A . 

Budapesti főiskolákon a tanév megnyitása a 
mult héten ment végbe. A főgimnáziumban szept. 5-én 
az iskolai év alkalmi isteni tisztelettel nyilt meg a Kálvin-
téri templomban, a hol Szabó Aladár theol. tanár tar-
totta az alkalmi imádságot és Vámossy Mihály igazgató 
szólott az összesereglett ifjúsághoz. A főgimnázium tanu-
lóinak a száma meghaladja a 600-at. A theologiai akadémián 
szept. 7-én Szász Károly püspök alkalmi imádságával és 
beszédével nyilt meg az iskolai év; utána Szöts Farkas 
theologiai igazgató beszélt a theol. ifjúsághoz, melynek 
száma Budapesten is megcsappant, az összes létszám 27-re 
szállt le, köztük 7 az első éves. 

A kolozsvári ev. ref. theol. fakultáson szept. 
4. és 5-ik napjain tartatott a felvételek tárgyában az első 
tanári gyűlés. Folyamodott összesen 87 égvén, köztük 38 
theologus, 49 tanárképezdész. jogász és orvosnövendék. 
Az igazgatóságnak azon elvi határozata folytán, mely 
szerint első sorban e theologusok és í. éves tanárképez-
dészek részesülnek jótéteményekben, felvétetett 37 theologus 
és 40 tanárképezdész; hely hiányában 9 folyamodónak 
kérése nem volt teljesíthető. A felvett tanárnövendékek 
között van Gál Mihály agárdi ág. hitv. ev. lelkész, egy-
házi irodalmunk terén buzgolkodó és jónevü munkás 
fia is 5 ág. hitv. evangelikus tanárnövendék társával. 
Óhajtanánk, hogy végre valahára az a sokat emlegetett 
unió társadalmi külső instituiókban is nyilvánulna. Remél-
jük, hogy az itt növekedő testvéregyházbeli ifjak köny-
nyebben válnak majd munka társainkká törekvésünkben; 
de egyszersmind azt is reméljük, hogy maga a testvér-
egyház is kellő figyelemben fogja részesíteni a fakultás 
internátusát. A tanári kar, hogv az ifjúságban vetett 
reményének és bizalmának, iránta való szeretetének kife-
jezést adjon, buzditásáúl a jövőre, minden theologust 
teljes ingyenességben részesített, ezenkívül három kiválón 
jeles ifjúnak 50 és 25 frtos ösztöndijat adott, a tanárké-
pezdészeket pedig 80 frt konviktusi díj fizetésének köte-
lezettsége mellett vette fel. Theólogusaink nemcsak 
Erdélyből, hanem az ország minden részéből jöttek; 16 
jött a Királyhágón túlról, 21 pedig Erdélyből. A theol. 
konviktus szept. 10-én nyilik meg. Az egyetemre 12-ig, 
a fakultásra pedig 12—16-ig lehet beiratkozni. A fakultás 
egészen egyszerű, kebli megnyitása 15-én, ünnepélyes 
megnyitása^ pedig, a konvent és erdélyi ev. ref. egyház-
kerület jelenlétében nov. 3-án lesz. Intézetünk nagyszerű, 
mondhatni páratlan berendezésével, az ide sereglők bámu-
latát kelti fel. Az aula befejezéshez közéig, a mennye-
zeten számos kéz dolgozik, volt alkalmunk látni a mű-
vészi kivitelű, bizánci stílű szószéket is. A mennyiben 
a tantervbe bepillanthatánk, elmondhatjuk arról is, hogy 
kiváló ügyességgel, mesteri kézzel készíttetett, s az ifjú-
ság lelki táplálására bő mezőt igér. Az egyetemen theo-
logusaink nemcsak a kötelező theologiai tárgyakat, t i. 
a bölcsészettörténetet, pedagógiát, és egyházjogtant hall-
gatják. hanem az aesthetikát, magyar irodalmat, közjo-
got, egyetemes és magyar történelmet s a modern 
nyelveket is. Ez a kezdet, a kegyelmes Isten áldja meg 
a hozzáfűzött reményeket! Kolozsvár, 1895. szept. 6-án 
Bácsi Gyula. 

Az Eötvös József-collegium (tanárjelöltek ben-
lakó intézete) állami javadalmazású helyeit a közoktatási 
miniszter a következő tanárjelölteknek adta: Abaffy Béla 



Arany Miklós, Bihari Ferenc, Blaver Jakab, Csűrös Ferenc, 
Gedeon Alajos, GIósz Ernő, Gombócz Zoltán, Ilerz Árpád, 
Hirschraann Ferenc, Kalencsik Lajos, Kersnyák Géza, 
Klein Nándor, Klug Gyula, Kuzmics Ferenc, Ladomérszky 
Győző, Madzsar Imre, Molecz Béla, Mráz Gusztáv, Papp 
Pál, Schmidt Henrik, Stock Károly, Suhajda Lajos, Szegedy 
Rezső, Szonkup Bálint, Szutor Zoltán. Terebesi Bazil, 
Tompa József, Tóth Rezső és Wallentsnyi Samu. A kol-
légium helységeiben (csillag-utca 8.) nagyobb átalakítások 
vannak folyamatban s ezért a jelölteket csak a szept. 
második felében fogják behívni. A beiratkozás az egyetem 
bölcsészeti fakultására is akkor, utólagosan történhetik. 

GYÁSZ ROVAT. 

László kir. herceg. 

Királynak és nemzetnek ismét halottja van. József 
főherceg daliás fia, szülőinek szemefénye, nemzetünknek 
büszkesége, a legmagyarabb kir. herceg nagyreményű 
sarja f. hó 6-án a székes-fővárosi vöröskereszt-kórházban 
az Őt pár nap előtt ért vadászati szerencsétlenség követ-
keztében váratlanul elhunyt. A derék, jószívű és bátor 
ifjút hűn szerette felséges családja és az egész magyar 
nemzet, mely jobb jövőjének ismét egyik fejedelmi zálogát 
kisérte sírba. 

Királyok és nemzetek Istene, adj erőt nekünk ez 
újabb csapás elviselésére s küldj enyhítő balzsamot ;i 
mélyen sújtott uralkodóházra és a vele gyászoló nemzetre! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. I f j . Eálmy Gyula tanárt, a 

miskolci »Szabadság* munkatársát a mezőtúri államilag 
segelyezett főgimnáziumhoz rendes tanárrá választották. 
— A budapesti orsz. protestáns árvaházhoz az eltávozott 
Adorján Márton helyére ideiglenesen Szabó György telki-
bányai ev. ref. tanító hivatott meg. — A vallás- és közokta-
tási miniszter Mikler Sándor ág. hitv. ev. lelkészt a XI. 
fizetési osztályba, egyelőre ideiglenes minőségben, a szabolcs-
vármegyei lanfelügyelőséghez tollnokká nevezte ki. — 
budapesti ref. főgináziumban a Kaciány Géza eltávozá-
sával megüresedett német nyelvi tanszékre óraadó tanárul 
Pazár Béla tanárjelöltet állította be az elöljáróság. — 
Lapunk szerkesztője Szöts Farkas f. hó 8-án Rimaszom-
batra utazott, hogy a tiszáninneni ref. főgimnáziumok 
javító és pótló érettségi vizsgálatain a közoktatási kormányt 
képviselje. 

* A *Kis Tükör* érdekében emelünk szót. Ez az 
evangeliumi szellemű, olcsó, mert félévenként 1 forintba 
kerülő képes hetilap népünk körében áldásos munkát 
végez. Erősíti a keresztyén hitet, nemesíti az erkölcsi életet, 
szilárdítja a prot. egyháziassá^ot. Vannak benne tájékozó 
iránycikkek, vallásos elbeszélések és költemények, bibliai 

elmélkedések (többnyire képpel illusztrálva), megbízható 
közlemények a hazai és külföldi, az egyházi és iskolai 
eseményekről s polemikus »malom alatt*-i beszélgetések. 
Lelkészeink és tanítóink nemcsak a néppel tesznek jót, 
mikor ezt a vállásos néplapot terjesztik, hanem saját 
valláserkölcsi nevelő és lelkipásztori tanítói inüködésök-
ben is hasznos munkatársat nyeanek, a gondjaikra bizott 
gyülekezetekben és családokban pedig a keresztyén erőt 
és lelket visznek be e lapocskával. A »Kis Tükör* a mai 
hitközönyös és szektáskodó világban valóságos hitápoló 
és hitterjesztő missziót végez, minek fontosságát, azt hisz-
szük, nem szükséges bővebben fejtegetnünk lelkész és 
gondnok olvasóink előtt. 

* Az »Orálló« szerkesztősége írja Debrecenből: 
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy lapunk, az 
»Őrálló*, a felelős szerkesztő es kiadó tulajdonos debre-
ceni jogtanárrá történt megválasztatása folytán f. évi szep-
tember hó t-től Debrecenben fog megjelenni; becses lap-
jának cserepéldányát, illetve vállalatának ismertetés végett 
beküldött füzeteit oda kérjük az *Őrálló« szerkesztősége 
címére beküldeni. Kérjük egyúttal becses lapjukban meg-
említni hogy az >Őrálló*, e kiválóan liberális, a lelki-
ismereti szabadság és felekezeti béke érdekében működő 
s egyúttal a protestantizmus jogosult érdekeit is képviselő 
politikai, szépirodalmi s közgazdasági lap megnagyobbodott 
terjedelemben, fokozódó érdeklődés mellett folytatja Deb-
recenből pályafutását. 

* Értesítés! A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 
1891/94-iki országos »Zsinat Története« című munkám 
immár a sajtó alól kikerült s Hornyánszky Viktor cég 
által e hó végén azoknak, a kik az előfizetési összeget 
előre beküldötték, bérmentve, azoknak pedig, kik ezt nem 
tették, utánvéttel fog megküldetni. Miután munkám, mely 
38 nyomatott ívből áll, csakis azoknak küldetik meg, kik 
mint ele fizetők sajátkezű aláírásaikkal jelentkeztek, ezennel 
tisztelettel felkérem, hogy a címökre utánvétellel küldött 
példányokat félreértésből ne utasítsák vissza, hanem azo-
kat elfogadni és kiváltani szíveskedjenek. Zólyom, 1895. 
szeptember 11-én. Thébusz János, ev. lelkész. 

N Y I L T T E R * 

Nyilatkozat. 
Alulírottak, mint a barsi ev. reform, egyházmegye 

lelkészeinek többsége ezennel kijelentjük, hogy az egyház-
megye legközelebb megválasztott esperese: Juhász Pál 
iránt bizalmatlansággal viseltetünk, őt az esperesi tisztség 
viselésére illetékesnek nem tartjuk, s elvárjuk, miszerint 
bizalmatlansági nyilatkozat következményeit magára nézve 
le fogja vonni. Bihary Kálmán, Patay Károly. Csekey 
Dávid, Szabó Endre, Kulifay Gyula, Molnár Sámuel, 
Csomasz Gyula. Bacsa Lajos, Varannay Sándor, Pa ál 
János.. Ki?s Károly, Molnár Dénes, Sándor Benő, Somogyi 
Lajos, Patay Gyula, Varannay Lajos lelkészek. 

* E rovatban megjelenő közleményekért nem vállal felelős-
séget a Szerit. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA RimPRSTRN. 
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ISgyes szám ára ÍIO Jer. 

Elmefuttatás az egyetemes gyámintézetről. 
II. 

Edcligi gondola ta imban azt igyekeztem meg-
világosítani, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
létezésének nincs meg a törvényes feltétele, a 
mennyiben alapszabályaik nem bírnak felsőbb 
megerősítési záradékkal . Tudom, hogy e miatt 
eddig tett intézkedéseik törvényessége kétségbe 
nem vonható: de már egyetlen magánper erősen 
megingatná létök alapját, alapszabályaik érvényes-
ségét. Sőt bármit mondanak is azok az alap-
szabályok, eleve is és örökre érvénytelen mindaz, 
a mi ak ar az állami törvényekbe, aká r a gyüle-
kezetek au tonómiá jába ,aká r a szuper in tendenc iák 
felügyeleti jogába, aká r a zsinati tö rvényekbe 
ütközik, pedig van ám ilyen görbe pa ragra fus 
sok. Tehá t az egyházmegyéknek maguknak áll 
é rdekében a megerősí tést sürgetni , a szuperin-
tendenciáknak kötelességében erről rendelkezni ; 
a szuper in tendenciáknak, hogy a magánfelek 
jogait biztosítsák; ós az egyházmegyéknek, hogy 
valóban szabadon rendelkezhessenek, aká r valami-
féle unióról lenne szó, akár pedig saját gyám-
intézeteik további fentar tásáról vagy feladásáról, 
s ez utóbbi esetben készletüknek hováforclítá-
sáról. 

Az én gondolatom az, hogy azokat továbbra 
is fenn kell tar tani , nemcsak, hanem a hol nem 
volnának is még, rögtön szervezni és peclig a 
felsőbb sanctió védelme alatt akként módosított 
ós egyeztetett alapszabályokkal, hogy az ország 
minden lelkésze a saját gyámintézete közvetíté-
sével fizesse mindörökre az egyetemesbe a maga 
tartózanclóságait, az egyházmegyék lelkészei en 
bloc legyenek ennek tagjai. Ide célzott az én 
tervezgetésem, melynek főbb pontjait, rövicl indo-
kolásokban kívánom itt ismételni. 

1. §. Célja a rendes lelkészek özvegyeit és 
árváit, sőt fogyatkozottság esetén magokat a lel-
készeket is évi segélyben részesíteni. Itt tehát 

csak a rendes lelkészek vétetnek tekinte tbe ; theo-
logiai tanárok, adminisztrátorok, misszionáriusok 
nem. Különösen peclig permissive egyáltalában 
nem lehetnek. Ez egy tűrhete t len privilégium 
volna. Vagy mind, vagy egy s e m ; vagy kötele-
zőleg, vagy sehogysem. Nem aka rnám őket ki-
zárni, ele a legfőbb egyházi ha tóságoknak kel lene 
gondoskodni róla, hogy a nevezettek, s velők 
együtt a rendszerezet t ka tekheta i ál lomások bir-
toklói is a rendes lelkészi minősí tvénynyel fel-
ruháztassanak. 

3. Az intézet tőke a lap ja i : 
a) Közalapból, ós államsegélyből 200,000 

forint. 
b) Azon belépési tőkejárulékok, melyeket a 

lelkészek, mint tagok belépésük alkalmával egy-
szermindenkor ra 100 forintban befizetnek ; ösz-
szesen 200,000 forint. Itt már kezdődik az egy-
házmegyék szerepe. Minden egyházmegyei gyám-
pénztár a maga tőkéjéből annyi 100 fr tot fizet 
be a most hivatalban levő lelkészek után, ahány 
rendes lelkészi állomással bír. Jövendőben is 
minden új lelkész belépési elíját az egyházmegyei 
gyámpónztáron keresztül fizeti be. Ehhez képest 
tehá t a belépési díjnak minden egyházmegyében 
legalább 100 forintnak kell lenni. A mint Széli 
Kálmán statisztikai adataiból látni, ezen befize-
téseket megbír ja valamennyi egyházmegye, a 
melyiknek gyámegylete van, t. i. 54. Igaz, hogy 
némelyiknek alig marad aztán valamicskéje, de 
az ilyen tőke úgysem sokat gyümölcsözött ; a mi 
marad, jó lesz az — és ezt tréfán kívül mondom — 
jó lesz magnak. Az egyházmegyék e mellett tovább 
gyarapodhatnak, egyéb tőkóik ér intet lenül marad-
nak folyó kötelezettségeik fedezésére. Lehet-e 
ennél könnyebben 200,000 forint tőkét össze-
gyűjteni és peclig egy rövicl óv lefolyása a la t t ? 
Es pedig sokkal t isztábban ós biztosabban, mint 
a konventi tervezet 150,000 forintja, melyből 
tíz év múlva is aligha lesz 150,000 forint. 

Hogy minden lelkész egyformán fizesse ezt 



a belépési tőkét : az előttem természetes követel-
ménynek látszik, mer t mindnyája egyformán 
viseli a lelkész nevet, és az egyenlőséget necsak 
akkor hangoztassuk, mikor a testvériséggel kar-
öltve jelenik meg a Camera obscurákban, hanem 
akkor is mikor kötelességről van szó. Ez egy 
kissé órcles indoknak látszik: kicsoda szenved-
hetné el ezeke t? De van több okunk is rá, leg-
alább a konventi tervezet lO°/0-os projektumával 
szemben, melynél a fizetés megszázalékolása csak 
egy ízben történik, s kiki azon fizetés után száza-
lékol, a melyet a tervezet é letbeléptekor élvez, 
s a később hivatal t nyerők szintén csak első 
állomás-foglalásuk alkalmával fizetik ezt. Van 
pedig és lesz is mindenkor egy egész sereg kol-
léga, a ki jobb ál lomásra emelkedik, a ki tehát 
miután lefizette 10%-át az 500 forintos fizetés 
után, nem fogja fizetni a később nyerendő 1000 
ós 2000 forintos javadalom után, nem fogja fizetni 
a differenciális százalékot sem, mert ehhez egy 
egész finánc-szervezet kellene. így egy rész ki-
bújik a teher alól, a mit a másik rósz visel ós 
épen a jövedelmezőbb ál lomásoknak egy jó része 
legalább a belépési százalék címen állandóan 
immúnis marad. Épen azért, attól félek, a kon-
venti tervezet B táblá jának I sz. oszlopában 
évről-évre ál landóan szereplő 3750 fr tos tételt 
illetőleg hiba van a tervező kré tá ja körül. Nem 
tudom figyelembe vette-e, hogy nagyobb részben 
csak a neofita papok kisebb jövedelmei u tán 
fog a 10% fizettetni. Egyébként nem is bírom 
megérteni, miért különböztetet t meg a tervezet 
egy 1 0 % ' o s belépési és egy 2V2% évi járulókot, 
holott ha már csakugyan százalékot contemplált , 
ezt a kettőt könnyű szerrel lehetet t volna vegyí-
teni állandó 3 — 5 % - b a n ? Miért? Ha csak azért 
nem, hogy az avancementoknak biztosíttassék 
némi immunitás. De meg kell azt is gondolni, 
hogy itt egy egész család jövőjének biztosításá-
ról van szó ós évi 2 0 0 — 4 0 0 frt j á radék ellené-
ben egy egyszersmindenkorra követelt 100 fr t 
igen csekély clolog. Hallom azt az ellenvetést is, 
hogy 100 forint sok; sokan nem bír ják kifizetni. 
E r r e azt felelem: a most élő 2000 lelkész mind-
egyike kifizeti azt egy hónap alatt, mint fentebb 
lá t tuk: kifogják fizetni a jövendők is, ha ez lesz 
h ivata lnyerésük feltótele. Hiszen a konventi ter-
vezet szerint is már a legkisebb javadalmú lel-
késznek is 50 frtot kell fizetni; egy kis igye-
kezettel ki lehet bírni a másik ötvenet is. Igen 
olcsón .nem lehet egy olyan előnyt vesztegetni, 
mely egy-két évi szolgálat u tán inár ál landó 
segélyt biztosít. Es a r ra való az államsegély és 
a közalap, hogy a valóban szegényes javaclalma-
zású lelkészeket főkép itt segítse. 

Tehá t a 200,000 forint megvan ós az egy-

házmegyei gyámintézeteknek még eddig a ha juk 
szála sem görbül t meg; legfeljebb annyit kell 
megtenniök, hogy a belépési j á ru lékokat (a hol 
ecldig nem így volt) emeljék 100 forintra. Ez az 
egyenlőség, s most következik a testvériség. 

4. §. Az intézet jövedelmei : 
a) a tagok által hivatali fizetósök után 21/2 

százalékban évenként fizetendő személyi, járulék. 
Ehhez nem kell indokolás, csak némi magyará-
zat. Ezt is az egyházmegyék szedik be saját 
gyámpénztára ikba s fizetik a tagok után az egye-
temesbe. Nem múlhata t lanul szükséges, de cél-
szerű, hogy az egyházmegyék a tagsági clíj fize-
tési rendszer t ehhezképest alakítsák át. Ezen 
cím alatt az évi jövedelem 37500 for intban van 
előirányozva, épen úgy, mint a konventi terve-
zetnél, azzal a különbséggel, hogy a konventi 
tervezet sohasem fogja azt egy summában látni, 
az én tervezésem szerint pedig az egyházmegyei 
gyámintézetek közvetítésével együtt van egy 
hónap a l a t t ; könnyen megy, és nem szükséges 
külön hivatali appara tus t berendezni 

b) A népesség a rányában minden lélek 
után évenként egy kra jcárban fizetendő népességi 
járulék. Ez két millió lélek után 20,000 forint. 
Ezt sem úgy értelmezem, hogy ennek kedveér t 
az egyházi tes tületek külön kivetést rendel jenek 
el. Ez nem jó volna. Ezt fizessék a szuperinten-
denciák, esetleg az egyházmegyék. Es peclig a 
dunamelléki 3400, a dunántúl i 2300, a tiszán-
inneni 2300, a tiszántúli 8400, ós az erdélyi 
3400 forintot. Miként tör ténhetnék ez meg köny-
nyen ós baj nélkül ? Ha jól vagyok értesülve, a 
t iszáninneni kerüle tnek 170,000, az erdélyinek 
100,000, a dunántúl inak 30,000, a clunamelléki-
nek 10,000, a t iszántúl inak 0 tőkéje van. Fizet-
tessék tehát a népességi járulék az egyházkerület i 
tőkék kamataiból, s a mennyiben ez nem futná 
ki, vet tessék ki az egyhcizmegyei gyámintézetekre 
az egyházmegyék népessége arányában, tehát 
a hivek megterhel te tése nélkül. Szerencsére (leg-
alább e javaslati pont szerencséjére) ott legerő-
sebbek a kerület i gyám intézetek, a hol az egy-
házmegyeiek leggyengébbek. Erdély, Patak, és 
részben Pápa is, mint egyházkerületek kibír ják; 
Dunamellóken és túl a Tiszán kibírják az egyház-
megyék. LIa akar ják . De a híveket egyenként 
terhelni nem volna tanácsos. 

c) Terhelhetők azonban és te rhelendők az 
egyházak. Mint a lelkészeknél a százalékokban 
nyilvánuló testvériség mellett, a belépési 100 frtos 
tőkejárulókban az egyenlőség elve is kifejezést 
keres, úgy kell a lélekszámmal szemben az ekkle-
zsiai indiviclualismusnak is nyilatkoznia, ezen 
cikkben : »Egyházközségi járulékok, minden egyes 
lelkészi cdlomás után fizetendő öt forint«. Ezt már 



fizethetik az egyházak is; de fizethetik ott, a hol 
van miből, a szuper intendent iá l is és t rak tuá l i s 
gyámegyleti pénztárak is. Ezen címen, a kétezer 
lelkészi állomás után előirányoztatik 10,000 frt . 

Mincl ez megtör ténhet ik , összejön évről-évre 
egy hónap alatt, a nélkül, hogy bárkinek is a 
közvetlenül érdekle t tek közül zsebbe kellene 
nyúlnia. 

A jelzett for rásokat számbavóve a gyám-
intézet vagyona ilyen képet mutatna. 

I. Tőkék: 

1. Államsegélyből ós közalapból 
egyszermindenkor ra . . . 200,000 frt 

2. Lelkészektől belépési tőke-
járulék, á 100 fr t . . 200,000 » 

Összesen : 400,000 frt. 

II. Jövedelmek: 

1. Az 1., 2. sz. a. tőke 4 % . 16,000 frt 
2. 2 7a% jövedelmi személyi já-

rulék a tagoktól . . . . 37,000 « 
3. Népességi járulók a kerüle-

tektől 20,000 « 
4. Egyházközségi járulók a lel-

készi hivatalok u tán á 5 fr t 10,000 « 
5. A felemelt államsegély évi 

20%-a 20,000 « 
6. Az évi összes közalap 12 Va% 10,000 « 

Összesen: 113,000 frt. 

íme, az első esztendőben együtt van az a 
tőke, a melyet a konventi tervezet nem bír össze-
gyűj teni soha; ós együtt az a jövedelem, melyet 
a konvent i tervezet elérni nem bír soha. 

Egy ilyen tervezet nem érdemel meg egy 
kis gondolkodás t? Egy kis várakozás t? Egy kis 
áldozatot az államsegélytől ós a közalaptól ? Egy 
zsinatot a legvégső esetben ? Vagy legalább egy 
ké rdés t? 

Kérdést; a konventnek ö n m a g á h o z : haj-
landó e a tőkéhez 200,000 forintot k imutatni ? 
Hajlandó-e a felemelt államsegély évi 20%-át , 
ós az évi összes közalap 12Vs%'kát ezen intézetre 
u ta lványozni? Ezen kérdésre a konvent maga 
adhat feleletet. 

Kérdést a szuper in tendent iákhoz : hajlan-
dók-e a népességi járulék címen előirányzandó 
20,000 forintot biztosítani ? 

Kérdést az egyházmegyékhez : Haj landók-e 
part iál is gyámintézeteik tőkéjéből a 200,000 fo-
rintot a köztőkéhez, s jövedelmeikből azt, a mit 
a lelkészeknek külön úgy is be kellene fizetni, 
a javadalmak után előirányzott 21ís°/0-ot és az 

egyházközségi öt fr t já ru lékot fizetni? Illetőleg 
úgy módosítani s ter jeszteni megerősí tés alá 
alapszabályaikat , hogy ezeket folyóvá t ehessék? 

Ha a feleletek igenlőleg egybehangzanak : 
készen van egy izmos egyetemes gyámegylet és 
körülöt te 57 egyházmegyei gyám intézet, meg-
nyesve mind, mintegy fa, hogy gazdagabban 
haj tson; vagy megannyi lép, megnyírva, hogy a 
méhek tovább dolgozzanak. 

Mindez megtörténhet ik . 
Látnivaló, hogy az én javaslatom a konventi 

tervezettel poláris ellentótben áll. Míg a konventi 
tervezet csak öt évi tagság után biztosít a belépő 
tagok családjának meghatározott segélyt, addig az 
én javaslatom nemcsak a most élő, hanem a 
korábban, bármily rég elhalt lelkészek segély-
jogosultainak is aránylagos osztalékot ád. A kon-
venti tervezet csak a kifogástalan életet halmozza 
el s t ipendiummal mint az iskolákban a tál tosokat 
szokás tömködni (kiknek pedig legalább a mi 
vallási felfogásunk szerint sem a szorgalom, sem 
a tehetség, sem a jó magaviselet nem érdemük) 
az én javaslatom pedig szárnyai alá fogad tisz-
tát ós t isztáttalant, nem akarván a r r a is pénzt 
ós időt fecsérleni, hogy egy szerencsétlen élet 
minden sara és szennye három forumon keresz-
tül hurcoltassék. A konventi tervezet" különös 
kegyben részesíti az árvákat, az én javaslatom 
szándékosan kerüli a filantropiának ezt a nemét. 
A konventi tervezet egyformán osztja a segélyt 
mindenkinek, a ki öt esztendőt és egy napot 
szerencsésen átevezett ; megbírságolja ellenben 
a kamatok erejéig azokat, a kik sírva mentek 
az öt esztendő előtt a koporsóba. Az én javas-
latomban pedig nincs senki elfelejtve, az úr ked-
véből kiejtve; mindenkinek biztosítva van a szol-
gálati idejéhez aranyozott osztalék: 

Mindez megtör ténhet ik az itt jelzett, s most 
kiemelve ismételt két föltétel alatt : 

Egyik, hogy az osztalék a szolgálati időhöz 
legyen mérve és pedig olyformán, hogy az össze-
számított évi jövedelemből minden segélyezendő 
egyénre (özvegy, árva, fogyatkozott) külön-külön 
egy rész osztalék számíttatik. Ezenkívül aztán 
minden elhalt tag családjára (akár egy, akár több 
tagból álljon is, tehát az egyetlen, apa-anya nél-
küli á rvára is épen úgy, mint a hét gyermekes 
anyára) az elhalt fér j szolgálati idejéhez mórt 
a rányban több-kevesebb rész osztalék számíttatik; 
ós pedig 0 — 5 évi szolgálatra kettő; —10 évre 
há rom; 1 1 — l ö évire négy; és így tovább min-
den következő öt évre egygyel több rész számít-
tatik egész a 40 évre eső 10 részig, melyen felül 
a osztaléknövekedés megszűnik. 

Világosítsuk példával. 0 — 5 évi szolgálat 
alatt meghal egy lelkész; marad neki özvegye 



és két árvája. Ez háromtagú család, kinek min-
den egyes tagjára egy rész, = 3, mint személyi 
osztalék, s azontúl a szolgálati időhöz képest két 
rész mint családi osztalék, tehál összesen öt rész 
esik, míg az árvák ki nem nőnek a segélykorból. 
Azontúl megmarad az özvegynek egy rész sze-
mélyi és két rész családi osztaléka. 

Egyetlen apátlan és anyátlan árva marad 
egy 10—15 évi szolgálat u tán? Ez személyi osz-
talékot egy részt, családi osztalékul négy részt, 
= öt részt húz, évről-évre mindaddig míg a 
segélyjogi korból ki nem lép, mely után rész-
osztalékai teljesen megszűnnek. 

6 —10 évi szolgálat után egy özvegy öt ár-
vával maradva hat rész személyi ós három rész 
családi = kilenc rész osztalékot nyer, tehát any-
nyit, a mennyi rendszerint egy özvegynek 39 évi 
szolgálatra jut. 

A szolgálati időt tekintetbe vette a kon-
venti tervezet első alakzata is, és csuclálkozom, 
hogy később kimaradt ; annyival inkább csudál-
kozom, mert nem is tapasztaltam valami nagy 
ellenkezést e pontnál a papság részéről. Talán 
itt-ott a fiatalabb lelkészek aggodalmai nyilat-
koztak, melyet az éltesebbek közönyből, fólénk-
ségből, vagy filantropiából, vagy fajunkkal közös 
szabadelvűségből ráhagytak. Semmi esetre sem 
volt közóhajtás, és az ifjabb lelkészek is, mihelyt 
jó maguk öregedni s gyermekeik nevekedni kez-
denek, egészen más közóhajtást hangoztatnának. 

És ha még oly közóhajtásként mutatkoznék 
is : a konventnek ilyen nagyon szubjektív oko-
kon nem szabad elindulni; általános szempontok 
által kell irányoztatnia. Es ezek között egyik az 
bizony, hogy a ki többet fizet be, többet is ér-
demel, s még inkább a hosszabb szolgálat meg-
érdemli legalább az alamizsnákban kifejezett 
méltatást. A közhivatalok minden ágán a szol-
gálathoz van mérve a dí jazás; a közszolgálat 
minden ágában rendszeresítve van már az ötöd 
éves korpótlék, mely maholnap a kályhafűtőknek 
is kijár. Legyen meg ez a vígasztalásunk nekünk 
is, ha életünkben nem, legalább halálunk után! 
»Ha én nem kapok is korpótlékot, legyen meg 
az özvegyemnek ez a vigasztalása ar ra a néhány 
esztendőre, a mi hátra van neki.« Mert méltóz-
tassanak meggondolni, hogy a hosszas szolgálat 
nem csupán a nagy papok privilégiuma. Abban 
az 1200-ig számláló tisztes katalógusban, mely-
ben Kenessey a szegényes javadalmakat (2000 
állomás közül 1200!) elsorolja: nagyon sok öreg 
pár van, a ki miután öt-hat gyermekére s talán 
nem is épen virágzó állapotra nevelt gyerme-
kére 30—40 évi csekély jövedelmét ráköltötte, 
szegényebb állapotban hagyja a másikát, mint 
a minőben az az ifjú özvegy maradt a szom-

szédban, ki férje halálával esetleg csak gazda-
gabbá lett. 

Bizonyos, hogy a kevés szolgálati időre kevés 
évi segély esik. De ha valaki évről-évre csak 
50 százalékát megkapja is annak az összegnek, 
a mit egész életében összesen befizetet t : már 
akkor nem lehet panasza. 

Másik feltétel az én javaslatom 5. §-ában fog-
laltatik: »Ezen intézet jövedelmeiből az összes 
és pedig úgy a mostani és későbbi, mint a már 
korábban elhalt lelkészeknek elmaradottal szabály-
szerű évenkénti sególyosztalékban részesülnek«. 

Mivel ezen javaslat szerint az egyetemes 
gyámintézet tőkéje 200,000 frtig, évi jövedelme 
pedig szinte 70,000 forintig az egyházmegyei 
illetve kerületi gyámintézetekből áll elő, önként 
következik, hogy ezekkel a tőkékkel és jövedel-
mekkel együtt azoknak jogosult haszonélvezőit 
is, tehát a vagyonnal együtt a terhet is átvegye 
az egyetemes gyámintózet. 

Es mivel alig van ma már olyan özvegy, a 
ki a maga egyházmegyéjétől vagy szuperinten-
denciájától jogosult és rendszeres segélyt ne 
nyerne, felveendő valamennyi ! 

Úgy ele mégis vannak özvegyek, a kiknek 
semmi igényük sem lehet a segélyre, mivel fér-
jök korábban elhalt, mintsem egyházmegyéjükben 
a mostani gyámintézet megalakult volna. Van-
nak kétségkívül; a solti egyházmegyében is van 
egy, a nagyobb egyházmegyékben lehet több is, 
három-négy; országszerte, a három gyámegylet-
telen erdélyi egyházmegyét is ideszámítva, lehet 
negyven. Olyan negyven, a kinek úgy sem sok 
van hátra, s a kiknek száma évről-évre fogy. 
Olyan negyven, a kik iminnen-amonnan csak-
ugyan nyertek segélyt, mely most a rendszere-
sített segélyben befoglalva lenne. Olyan negyven, 
a kiknek, ha semmit nem fizettek is be, még 
akkor is csak 2—300 forint érő jogukkal van 
kevesebb a közsegélyben, mint azoknak, a kik 
a konventi tervezet jóságából, hat évi tagság után 
befizetett összes 100—200 forint ellenében, évi 
250—550 forintban részesülnek. Olyan negyven, 
a kinek a közalapi és államsegélyi tőkéhez s 
ennek jövedelmeihez épen annyi joguk van, mint 
nekünk; az általunk ós címeink alatt befizetendő 
belépési tőke és évi fizetési 2V2V0 járulékok tíz-
ezreihez épen annyi joguk van, mint nekünk a 
mi utódaink járálókaihoz ; bizonyos, hogy a mi 
özvegyeinket utódaink táplálják, szükség tehát, 
hogy mi utódok tápláljuk elődeink özvegyeit. 
Olyan negyven, végre a kiknek jogait latolgatni 
egy nagy ós egyetemes intézetnél nem is illendő. 
A magyar nemesség egykor tízmillió jobbágyot 
fogadott magához: ós kétezer nemes ember, a 
ki magát n e m i n e k tart ja a nemesek között, ki 



tuclna zárni soraiból néhány tisztes matrónát 
csak azért, mer t ők a 11-ik órában érkeztek 
meg? Azért-e a te szemed gonosz, hogy én jó vagyok? 

Igen de az egyházmegyei gyámintézetek 
ekképen k imerülnek; kötelezettségeik vannak, 
melyeket teljesíteniök kell: e miatt, ha akarnák 
sem adha tnák a magukét . 

Előre bocsátva, a mit már egyszer említet-
tem: az ő terheik s kötelességeik arányos részét 
az egyetemes gyámintézet vállalja magára, s ez 
által a már most özvegyek nemcsak rövidséget 
nem szenvednek, sőt ellenkezőleg te temesebb 
segélyezéshez ju tnak : állítom, hogy a konventi 
tervezet életbeléptével minden egyházmegyei 
gyámintózet rövidebb vagy hosszabb idő alatt 
megsemmisül , mert mintegy kényszerí tve van a 
megsemmisülésre ; az én javaslatem szerint pedig 
megmarad valamennyi ós fejlődik tovább, meg-
alakul ott is, a hol még nincs, mer t kényszerí tve 
lesz a fejlődésre, illetőleg a megalakulásra . 

Mi lesz az egyházmegyei gyámintézetekből 
az én javaslatom szerint? 

Megmondom, hogy mi lesz a Soltiból, mely-
nek egyik tényezője vagyok, azután megmondom 
mi lesz az alsózempléniből, ha addig el nem for-
gácsolják, és végre mi lesz a nagyszebeniből, a 
mely még nem létez. Ebből kiki megtehet i e 
számítást , mi lesz az övéből. 

A solti egyházmegyei gyámintézetnek van 
32,000 forint tőkéje (nem a tagoknál kontraktu-
sokon, hanem takarókpénztárban) ; és van tőke-
kamatokból és tagsági díjakból 1800 forint évi 
jövedelme. Van 25 lelkészi tagja, és segélyez 
ha t papi özvegyet 

I la már most az én tervezetem szerinti unió 
létre jönne, a most élő 25 lelkész után a mi 
gyámintézetünk belépési tökejárulék címen befizet 
2500 forintot; akkor marad még kerekszámban 
szólva 30,000 forintja, a mivel it thon még szé-
pen lehet boldogulni. 

Az évi jövedelem kamatokból 1500, tagsági 
díjakból 300 forint = 1800 forint volt. Most az 
edcligi fix tagsági díjak 272°/<r ra változtatva — 
750 fr tot fognak tenni, s így az évi jövedelem 
2250 forint lesz. Ebből évenkint 750 forint tag-
sági clíj, 525 fr t népességi, 125 frt egyházközségi 
járulék, összesen 1400 forint az egyetemes pénz-
t á rba befizettetvén, marad még az egyházmegye 
dispositiója alatt évi 850 fr t ; ez még a mi özve-
gyeinkre vár itthon, míg onnét felülről évenként 
fogják nyerni a 100,000 forintnak rájok eső 
osztalékát. Szinte kétszerezet t segélyben része-
sülnek, míg a mi tőkénken meg sem látszik a 
csorbulás. 

Mi lesz az alsózempléni egyházmegyéből, 
melynek 59 lelkésze ós 6000 forintnyi tőkéje 

van, ha szét nem szór ja? Megjavítja alap szabás 
lyait ezzel a két pon t t a l : 

a) Minden lelkész, mint a gyámintézet kö-
teles tagja, tartozik fizetni belépési tőkejárulók 
címen 100 frtot (illetve szazra pótolni ki, ha 
kevesebbet űzete t t ) 

V) Évi személyi já ru lék címen jövedelme 
után 272%-ot, 

Az a) alattit kell tennie, mert a később belé-
pőket csak így kötelezheti hasonlóra s ezt teheti is, 
mer t a lelkészi javadalom ott át lagosan 750 frt . 
De ha nem tenné is, 7000 forintból még min-
dig kitelik a 59 lelkész u tán eső 5900 forint, 
még mindig marad 100 forint ós az igen jó lesz 
magit ak. 

Az ő özvegyeik (az egyházmegyétől úgy is 
al igha nyertek segélyt) az egyházkerületi gyám-
pénztártól kevesebbet vesznek ugyan mint edclig, 
mer t ez a pénztár most már évenként 2300 fo-
r int tal kevesebbet oszthat ki; elesnek tehát az 
egyházkerület i 2300 f r tban való osztozástól, de 
osztozó társai lesznek 100,000 forintnak, mely-
hez sem ők, sem az ő atyáik nem járul tak. 

Mi lesz a nagyszebeni egyházmegyéből, a kinek 
semmije s incs? A semmiből semmi sem lesz ; 
de ő is rendezhet a maga körében néhány fo-
rintnyi gyűj tést ós egy alapszabályt az alsó-
zempléninek javasolt két ponttal, s ezzel özve-
gyeit — a kik most már a szuperintenclenoiától 
kevesebbet fognak kapni néhány forinttal — be-
vezetheti a 100,000 forintos osztozásra. 

Baksay Sándor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Töredékes gondolatok a vallástani kézi-
könyvekről. 

Válaszúi nt. Papp Károly úrnak. 

(Folytatás és vége.) 

Építeni a valláserkölcsi téren csak úgy lehet, ha 
már meg van vetve az alap. »Ezt pedig feltétlenül az 
iskolában nyerheti meg a gyermek.« Teljesen igaz. Csak 
az a kár, hogy most jöttünk erre rá. Annyit emlegettük 
az evangelizálást, de azt elfeledtük, hogy az iskolában kell 
azt kezdenünk. (Mi nem felejtettük el. Szerk.) 

A bibliai történetek tanításánál nt. úr a biblia sza-
vait tartja használandónak, tehát azt a nyelvet, »melyet 
Károli teremtett s melyet eddig mindenki érthetőnek, sőt 
a gyermekek érzelméhez legközelebb járónak ismert.« — 
Én is elismerem, hogy a biblia szavai érthetők a gyer-
mek előtt, de hozzá teszem: csak ott, a hol . . . Azt 
pedig, hogy a gyermek értelméhez legközelebb járó volna 
bibliánk mostani nyelvezete, egyenesen tagadom. Meg is 
mondom miért. Az a nyelvezet, melyet Károli használt, a 
görög és latin nyelv emlőin felnőtt tudós világ nyelve 
volt. A magyar köznyelv nem akarja elismerni a rég-



multat és jövőmultat, pedig közkézben forgó nyelvtanaink 
ugyancsak erőltetik rá. Nincs ezekre semmi szükségünk, 
könnyen meglehetünk náluk nélkül. Károli nyelve pedig 
hemzseg ezektől. 

Már most tegyük fel, hogy az a kilenc éves gyer-
mek ezekkel a szavakkal megtanul 60—70 bibliai törté-
netet, a kikérdezés alkalmával el is mondja jól, — vájjon 
sajátjává lett a történet? Nem és százszor is nem! Azál-
tal, hogy egy előtte szokatlan nyelven kell magát kifejeznie, 
értelme, emlékezete meg lesz kötve a szavakhoz. A mint 
a szó kiröppen emlékezetéből, oda lesz a tartalom, a tör-
ténet is. Ezért pedig kár volt a szegény gyermeket tíz 
hónapon keresztül gyötörni. 

Hangosan kiáltja nekünk ez a tény: ne szavakat, 
hanem ismeretet tanítsatok; ne a biblia szavait magoltas-
sátok be a gyermekkel, hanem a történetet sajátíttassátok 
cl vele! De hadd idézzem egy igazi szaktekintélynek, Kiss 
Áron dr.-nak szavait. >A biblia szavaival beszéljük-e el 
a történetet? E kérdésnél a dolog azon fordul meg, mily 
szavakat használ a biblia? Ha e szavak a gyermeki lélek 
felfogáskörét nem haladják meg, akkor ragaszkodjék a 
tanító azokhoz. Ha azonban a gyermekek nem foghatnák 
fel a bibliai stílust (a mi a legtöbbször úgy is van L.), 
vagy ha az bőbeszédű elavult szólásformákkal élve, ala-
kítsa át azt a tanító s a történeteket gyermeki módon s 
rövid mondatokban, népszerű nyelven a saját szavaival 
mondja el. A főkifejezéseket azonban tartsa meg s ezeket 
hangsúlyozásával is emelje ki.« Én tovább megyek s űjból 
hangoztatom, hogy mindaddig, míg theologusaink a biblia 
nyelvezetét mostani időnk irodalmi nyelvezetével összhang-
zásba nem hozzák, mind tanításközben, mind tanköny-
veinkben a Kiss Áron dr. által javasolt gyermeki módon, 
rövid mondatokban, népszerű nyelven adjuk elő a bibliai 
történeteket. 

A használtatni rendelt új vallástani kézikönyvek 
készítésénél mintegy kényszerzubbonyt adtak az írókra. 
Nem ismerem azokat az elveket, melyek alapján e köny-
vek készíttettek, de hogy azok nem lehettek valami életre-
valók, meglátszik magukon e könyveken. Ez különben a 
mondva csinált könyveknek közös baja. A szerző kedvet-
lenül fog hozzá a munkához, hiányzik belőle mintegy a 
lélek, s hiányzik természetesen munkájából is. A hol az 
író keze kötve van, ott csak nagyon is közönséges mun-
kát végezhet. A kérdés és feleletekben átdolgozás még 
szerencsétlenebb kísérlet, mert a folyó beszédben készült 
tankönyv mindig előnynyel bír a kérdés és feleletekben 
készült felett. Vagy talán annyira sem tartanak bennünket 
képeseknek, hogy magunktól fel tudnók tenni a kérdéseket 
s mankót akarnak nyújtani kezünkbe? Hat érdemes akkor 
tanítóképző-intézeteinket fentartani, ha még ennyire sem 
tudják megtanítani növendékeiket? 

»Nagyon helyes volna, ha egy egész irodalom indulna 
meg a vallástani kézikönyvek készíttetése körül és győzne 
a jobb*. Nagyon is igaz, de hogy lehetséges legyen, arra 
kérem egyházkerületünk irodalmi bizottságát, ba ugyan 
érdemesnek tartja egy falusi tanító szavait a meghallga-
tásra. engedjen szabad mozgást a tankönyvíróknak, azaz 
ne engedélyezzen hanem csak ellenőrizzen. Tiltson el min-
den olyan könyvet, mely a hitéletre nézve káros dolgokat 
tartalmaz, s hogy ezt tehesse, kívánjon be minden köny-
vet s míg ő valláserkölcsi szempontból meg nem vizsgálta, 
addig ne legyen szabad azt használni. De se ő maga ne 
üzérkedjék a magasztos hivatásához nem illő és minden 
haladást, minden szabad versenyt gátló mondva csinálta-
tott kézikönyveivel, sem bírálat közben ne vezérelje más 
elv a valláserkölcsi szemponton kívül. Csakis így követ-
kezhetik be a fellendülés. Az aztán teljesen közönbös do 

log, hogy ki írja a könyvet, lelkész-e vagy tanító. Ha 
jó lesz, használni fogják, ha alkalmatlan, lesz heverhet a 
könyvárus boltjában. 

Nemcsak a falusi és városi, hanem »az egyik falubeli 
gyermeknek intelligentiája is nagyon különbözik a másik 
falubeli gyermekéitől . . . sőt még ugyanazon iskola növen-
dékei is különböznek egymástól . . . Tanítani annyit jelent, 
mint az ismeretlent megismertetni, képzés pedig, hogy az 
értelmiséget magasabbra emeljük, a tehetségeket fejlesz-
szük . . . A tárgy, mit (a tanítóknak) tanítaniok kell, min-
dig magasabban álljon, mint a gyermek képzettségi foka, 
a tanító uraknak hivatásuk megcsinálni a hidat, a melyen 
a gyermeket oda felvezethetik. . . . A tanítók köteles-
sége kiválasztani az anyagot a gyermekek számára úgy, hogy 
a folytonos emelkedés meglegyen s az emelkedésben ugrás 
ne történjék és betöltetlen hézagok ne maradjanak.* 
Ismeretes igazságok ezek, de teljesebb alakban. így, a hogy 
nt. úr kifejezi őket, hagynunk nem szabad, mert akkor a 
mi fejtegetésünk marad hézagos. 

Igaz, hogy minden gyermek különbözik gyermektár-
saitól szellemi tehetség tekintetében, de az is igaz ám, 
hogy az egy világban mozgó gyermekek képzetei és fogalmai 
jobban hasonlítanak egymáshoz és jobban azonosak, mint 
a különböző körben élőké. Ezért hangsúlyoztam és hang-
súlyozom én most is azt a sokak által üldözött elvet, 
hogy falun más alapból kell kiindulnia, más eszközöket 
igénybe vennie a tanításnak, mint városon, következéskép 
másnak kell lenni a módszernek, csak a célnak kell egy 
és ugyanannak lennie. 

A tanítás fogalmát is én nagyobb terjedelműnek 
tudom, mint azt nt. úr állítja. Oda tartozik nemcsak az 
ismeretlen megismertetése, hanem annak elsajátíttatása is, 
még pedig úgy, hogy mind az alaki, mind az anyagi cél 
mindenkor szem előtt tartassék. így aztán a tanítás egy-
szersmind képzés is leend. De hogy ez miként történhetik, 
arról feleslegesnek tartom a további szót, miután már 
dolgozatom elején megemlékeztem róla. 

A tárgy új lehet a gyermek szemében és így egy-
úttal magasabb is a gyermek képzettségi fokánál, a melyre 
azonban még mindig könnyű megcsinálni a hidat, vagy 
helyesebben össze lehet kapcsolni egyik óra tananyagát 
a másik óráéval. Ezt a hidat meg kell csinálni minden 
tanítónak. De ha a tárgy nemcsak az újsága által lesz 
magassá, hanem a gyermekfogalom és eszmekörét messze 
túlhaladó tartalma által, akkor nincs az a tanító, a ki célt 
érni képes legyen. 

Azt pedig, hogy a tanításban, az anyag elrendezése 
körül hézag ne támadjon, nemcsak a tanítónak, hanem 
a tankönyvírónak is kötelessége szem előtt tartani, mert 
ha nem, kétszeres munkát ró tanítóra és gyermekekre 
egyaránt s a tanítás sikerét is veszélyezteti. 

A kihagyások, kirekesztéseknek meg épen nem vagyok 
barátja, mert veszélybe jut az összefüggés s vele ismét 
a siker. 

Szóval: nemcsak a tanítónak van fentartva a val-
lástanitást előmozdítani, hanem jelentékeny szerepe van 
a tankönyvnek is, a mely bizony több figyelmet érde-
melne, mint a mennyiben idáig részesült. 

Ezzel be is fejezhetném a töredékes munkát, de 
meg nem állhatom, hogy el ne mondjam, kik azok a 
paedagogusok, a kik ellen felolvasásomban kikeltem. Én 
levett kalappal állok meg Gyertyánffy, dr. Kiss Á., Joó 
István, Peres S., Somogyi G. stb. előtt, kiket munkáik 
után ismerek, tisztelni tudom elhunyt jeleseink emlékét, 
valamint a legmélyebb tisztelet- és szeretettel vonzódom 
ama lelkes ezerei iránt, kik törhetetlen kitartással végzik 
nemes munkájokat; de ki nem állhatom azokat a paeda-



gogusokat, kikel csak a megélhetés vágya s nem az ügy 
iránti szeretet csatol e térre; kik, ha lelkiismeretüktől 
ösztönöztetve tesznek valamit, minden lépésük egy újabb 
tévedést jelent, melynek rendesen az iskola adja meg az 
árát. Azt is nagy tévedés hinni, hogy az iskola, hasonló 
a beteg emberhez, melynek számára mindenki tud orvos-
ságot. Az iskola dolgához is érteni akar boldog boldog-
talan, pedig mi, a kik benne vagyunk, kiknek minden 
törekvésünk úgyszólva innen indul ki és ide tér vissza: 
mi is érezzük, hogy az iskolában és az ő ügyeiben való 
tájékozódásra nem elég egy emberi élet. Tisztelem én az 
iskola ügyei iránt érdeklődőket, de nem tudom eléggé 
hangosan kérni Őket: maradjanak csak a külügyeknél. 

Légrády János. 

T Á R C A . 

19. Zsoltár. 
(Csak az Istenben van üdv.) 

1. Az egek beszélik 
És nyilván hirdetik 
Uram, hatalmadat; 
Jóságodról tanít. 
Meggyújtván tüzeit, 
A roppant boltozat. 
A nappal és az éj 
> Bízzál, higyj és remélj!« 
Fölváltva így példáznak: 
• Nem tévelyegsz egyedül: 
Reád onnét felül 
Őrző szemek vigyáznak.« 

2. Nincs tartomány, se nép, 
Hol az Ő nagy nevét 
Ezrek ne vallanák; 
A vérengző vadak 
Mind térdre hullanak, 
Hallván dörgő nyilát. 
Föld szélső sarkai, 
Tenger nagy habjai 
Hatalmát harsogatják; 
Bolygók nagy tábora, 
Hold ékes udvara 
Jelenti hódolatját. 

3. Mint boldog vőlegény 
Menyegző reggelén 
Vígan, mosolyogva kél; 
Vagy győztes fejedelem 
Pompázó szekeren 
Székvárosába tér; — 
Mint a nap fényesen 
Keletről átmegyen 
Pirosló szép nyugatra; 
Hévségén, sugarán 

Éled minden parány, 
Vígságát mutogatja. 

4. így a fő-fő király: 

Törvénye él, megáll 
S belénk éltet lehel; 
Igéje tündököl 
S elménknek fényitől, 
Világosodni kell. i 
Ha ítél, tévedés 
Nem fér szavához és 
Buzdul a lélek tőle; 
Ha int, édes mosoly 
Árad szét ajkiról, 
ő népe lelke, őre. 

5. Ót félvén, üdvödet 
Sziklára építed, 
Örök időkön uszó 
Beszéde élvezet. 
Pázsit s virág között 
Vezérli kis hadát. 
Arany, gyöngy, drágakő 
Nem oly becses, dicső 
Mint az ő nagy kegyelme. 
Édesb, mint tiszta méz, 
Ha ránk kedvezve néz. 
Föl nem foghatja elme. 

6. Mindent, ki tudja ezt, 
Hozzád hő vágy epeszt 
—• Óh boldog epedés! — 
S ha türt, hitt, szenvedett, 
Vezérlő lelkedet 
Beá kitöltőd. És 
Bár gyarló, ingatag: 
Tündöklő arcodat 
Meg-megláthatja ismét; 
Hozzám is hát jövel, 
Kegyelmed üdvivei 
Rontsd el kínom keresztjét. 

7. Isten, hív pásztorom, 
Nyelvem, szivem, karom 
Bölcsen te alkotád ; 
Te adtad érzenem 
— Óh édes érzelem! , : ,• 
A bűn irtózatát. 
Erőm, lehelletem 
Te néked szentelem. 
Éltem iránya ez lesz: 
Ha a végóra int, 
Lelkem bátran megint 
Megtérjen jobb kezedhez. s ; " jí 

Dr. Varga Bálint. 
- rí -



KÖNYVISMERTETÉS. 
»Bibliaismertetés«. A gimnáziumok I. és II. oszlálya számára. Irta 
dr. Bartók György ref. pap és vallástanár. Nagy-Enyed, 109 lap. 

Ára 1 korona. 

Vártam, hogy nálamnál illetékesebb egyéntől jön 
ismertetés dr. Bartók György fenti müvéről e becses Lap 
hasábjain. Minthogy azonban mind máig említés se volt 
e helyen dr. Bartók >Bibliaismertetés*-érői: fölvettem a 
tollat, nem annyira az általam ismeretlenül is nagyra-
becsült tudós szerző iránti tekintetből, mint inkább azért, 
hogy célszerű munkájára az illető körök figyelmét fölhív-
jam, s ez által a gimnáziumi vallásoktatás ügyének szol-
gálatot tegyek. (Hozzánk a könyv be se küldetett. Szcrk.) 

Nagyítás nélkül mondhatnám: hasznos szolgálatot 
tegyek, mert dr. Bartók műve a közhasználatban levő 
»Bibliaismertetés«-eknél minden tekintetben célszerűbb és 
használhatóbb. Tárgy és cél tekintetében nem különböz-
nek egymástól, de a fölosztást s kidolgozást illetőleg annál 
inkább, s mindég Bartók előnyére, Ő igen helyesen Palesz-
tina földrajzával ismertet meg előbb (3—11. 1.) s azután 
tér át a bibliának általános (12— 19. 1.) és részletes ismer-
tetésére (20—47. 1.). Az új-szövetségi résznél bevezetésül 
történeti előzményeket ád. Megvilágosítja a zsidók politi-
kai helyzetét, vallásos életét és ismerteti a különböző pár-
tokat (63—70. 1.). S csak eztán szól a történeti köny-
vekről, mellőzve a memoriaterhelő tartalmi aprólékos-
kodásokat. Célja, hogy a tanuló az Idvezítő Jézus Krisztus 
életét és tudományát megismerje s végetlen tiszteletre, 
hálára és szeretetre buzduljon iránta. Teljes 10 oldalon 
foglalkozik az Idvezítő személyével és tudományával (ez 
a rész egészen új, mert a most használatos tankönyvben 
külön §. alatt szó sincs Jézus élete és tudományáról!) és 
oly szerencsés modorban, hogy művének ez a szakasza 
igazán fogékonynyá teszi a gyermeki kedélyt Krisztus evan-
géliumának örömmel Való befogadására. Különösen sikerült 
»A hegyi beszéd*-ről és »Jézus példázatai Istenországáról* 
szóló két kérdés. 

A legnagyobb apostolnak, Pálnak munkálkodását is 
sokkal kiterjedtebben és részletesebben tárgyalja dr. Bartók, 
mint a közhasználatú »Bibliaismertetés* írója. A terje-
delem nem az egyes levelek elnyújtott ismertetése, hanem 
új dolgok előadása és Bocsortól mellőzött eszmék kifejtése 
által lesz nagyobb. Pál térítői útjait nem ismerteti Bocsor, 
sajátos evangeliumi felfogására szintígy ügyet se vet. 
Pedig az előbbi nélkül nincs tisztában a tanuló az apos-
tolnak majd itt, majd amott tartózkodásával és az általa 
szült gyülekezetek életre jövése idejével, az utóbbi hiá-
nyában meg nem tud magának világos képet alkotni Pál 
tudományáról. Dr. Bartók a térítői utak ismertetésének is, 
s Pál evangeliuma kifejtésének is szentelt tért. A jelenések 
könyvével is (nem semmit mondó általánosságban) fog-
lalkozik e páratlan művet illető terjedelemben és részle-
tességgel (103—107. 1.). Lehető röviden elmondja tartal-
mát és külön cím alatt ismerteti a könyv symbolikus 
alakjait. Csakis ezek tudásával érti meg a gyermek a jöven-
döléseket és méltányolja az Apokalypsist kellőleg. 

Dr. Bartók »Bibliaismertetés*-éhez függelékül a mér-
tékek és pénznemek ismertetése van kapcsolva. 

Fogyatkozása alig van e műnek. Úgy tetszik, egy 
kissé sok az idegen név (7—8. 1.), melyeknek száma 
azzal is szaporodik, hogy némelyiket két-, háromféleképen 
is ír szerző, p. o. Sikhem—Sekhem, Serubabel—Zorobabel, 
Holt-, Kihalt-, Asphalti tenger, Esra, Esdra, Esdrás. A 

főpap ruhájának ismertetése nagyon hosszú. A modern, 
klasszikus és héber költői művek külalakjának meghatá-
rozása — szerintem — felülmúlja a gyermeki értelmet. 

Provinciálismus is csúszott be: »lépik be a világba* 
(72. 1.), »Jézus lépik fel* (107. 1.), »bűnbakk*, »kecske-
bakk* (30. 1.) és egy tollhiba: »Sylvester (Erdős) György* 
(19. 1.) Ha szerző nem annak tartaná, felvilágosító sorait 
köszönettel venném, mert bővülne vele Sylvesterről való 
ismeretem. 

Főelőnye dr. Bartók művének a logikus beosztás, 
pontos, szabatos, világos előadás; szépségét, vonzóerejét 
pedig főként a jól megválogatott és szép fordításban kö-
zölt számos szentírási hely képezi. És ezek mindig úgy 
alkalmazvák, hogy a tanuló valláserkölcsi gondolkozását 
nemesítsék és a fejlődő értelmet foglyul ejtsék a Krisz-
tusnak. 

Dr. Bartók György igen hasznos szolgálatot tett 
gimnáziumi vallásoktatásunk ügyének, hogy »Bibliaismer-
tetés* -ét megírta és közrebocsátotta. 

Miklós Géza. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Egyházi értekezlet Felső-Baranyában. 
Az okor- szigetvidéki egyházi értekezlet 1895. szep-

tember hő 10-én tartotta meg B- Szent-Lóri nem külsőleg 
népes: a mennyiben a tagok közül 15 lelkész közöttök 
egyházmegyénk esperese, három egyházmegyei világi tanács-
biró, egy világi úr és két tanító voltjelen; belsőleg építő 
erejű: a mennyiben három magvas és gyönyörűséggel 
hallgatott értekezés olvastatott fél — értekezletét. Már maga 
az elnöki megnyitó, melyet Morvay Ferenc egyházmegyei 
tanácsbiró és főjegyző, értekezleti elnök a nála megszokott 
tömörség és szép nyelvezettel adott elő, örömre hangolólag 
érintette az értekezlet tagjait, mert elnökünk utalást tett 
arra, hogy a tornai egyházmegye gondnoka útján elfogadta 
ama javaslatot, mely legelsőbben is értekezletünkben nyert 
életet, hogy az egyházak csoportosítandók, hogy az így 
nagy teher az egyesek vállairól leemeltetvén, az egyetem 
által jobban elviselhető legyen; majd miután utalást tett 
arra. hogy találkozott már egy lutheránus atyánkfia is, 
ki tőle értekezletünk alapszabályait kérte, ki hihetőleg 
érezvén az idők jeleit, azt nemcsak tanulmány tárgyává 
teendi, hanem hasonló alkotására buzdítást is merít belőle 
— az értekezlet egybegyűlt tagjaira egy szívből jött és 
szívhez szóló fohászban Isten kegyelmét — munkálkodá-
sára áldását kérve, az értekezletet megnyitottnak jelen-
tette ki. 

A felolvasó asztalnál Barthalos Ödön sós-vertikei 
lelkész értekezleti tag foglalt helyet és »micsoda gyakor-
lati hatásuk lehet a valláserkölcsi olvasmányoknak népünk 
valláserkölcsi életére és mik volnának az ily olvasmányok 
terjesztésének módjai?* cím alatt olvasta fel igazi evan-
geliumi szeretettől áthatott, tömör stílussal írott dolgozatát, 
mely abban összpontosul, miben mindnyájan óhajtjuk ki-
venni tisztünket: evangelizálni kell, ha élni akarunk, mert 
a tétlenség egy a halállal; az erkölcsi kimúlással; miből 
kifolyólag értekezletünk is, midőn a felolvasónak alapos 
gond és utánjárásról tanúskodó felolvasásáért köszönetet 
szavazott, egyhangú határozattal kimondotta, hogy a val-
lásos iratkák terjesztését nemcsak figyelembe ajánlja, hanem 
az értekezlet minden egyes tagjának erkölcsi kötelességévé 
teszi annak terjesztését. Majd miután a tárgysorozat szerint 
az elnök felolvasása következett, az elnöki széket Bosznai 



Sándor alelnök foglalta el és ezután Morvay Ferenc elnök 
a felolvasó asztalhoz ül és felolvasta a »Szórványok lelki 
gondozásáról« irott és nagy műgonddal kidolgozott fel-
olvasását, melyben élénk színekkel festi, hogy különösen 
a szórványokban élő híveink, mint a levelek miként hul-
lanak el az anyaszentegyház előfájáról, miképen lesznek 
az előtagokból holttagok, mert nincs arról gondoskodva, 
hogy lelki táplálékokat megszerezvén, megtartsák hitöket 
mert bár mint szomjuzó szarvas a hűs forráshoz siet, ügy 
óhajtanának ezek is az örök élet forrásához menni, de 
az egy szentíráson kívül nincs kezökben semmi könyv; 
nincs olyan, melyben feltalálhatnák az evang. ref. egyház 
hitágazatait, az iskolából kihozott imák pedig; ha azokat 
el nem feledik is, semmi esetre sem olyanok, hogy az 
élet minden viszonyaiban használhatnák azokat; óhajtan-
dónak vélné azért, ha egy oly rövid legfölebb 1 lj2 ívet 
kitevő vallásos kézikönyv Íratnék, melyben dióhéjba fog-
lalva benne lennének nemcsak a ref. vallás főtételei és 
hitcikkei, hanem tartalmazna oly rövid imákat is, melye-
ket az élet minden viszonyaiban és korában használni 
lehessen. Hogy pedig ez megvalósulhasson eme három 
konkrét indítványt teszi: 1. Tűzzön ki az értekezlet egy 
100 koronás pályadíjat a célba vett munka megírására 
és ez összeg vétessék egyrészt saját pénztárunktól más-
részt körünkben és körünkön kívül megindítandó gyűjtés 
útján egyházunk lelkesebb és műveltebb tagjaitól; mely 
gyűjtésre nagyt. esperes úr felhívást bocsátana ki: 2. még 
ez értekezletből egy három tagú bizottság küldessék ki, 
mely a pályázat tervezetét elkészítse s minden egyházi 
lapban közzétegye, felhatalmaztatván a pályázat határ-
idejének megállapítására olyformán, hogy a bíráló bizottság 
munkálatát még jövő értekezletünkre beterjeszthesse. 3-szor 
válaszszon egy öt tagból álló bíráló bizottságot lelkészek 
és a vallástanítás terén jeleskedő tanítókból, kik a pályázat 
sorsa felett beható bírálat folytán döntsenek. Talán irnom 
sem kell, hogy felolvasó emez igazán egyházi szeretetből 
áthatott s az elvesző lelkeket oly mély bánattal sirató, s 
azok megtartását munkáló, nemes godolkozását, egész 
terjedelmében eláruló felolvasása a jelenvoltakra mily 
mély benyomást gyakorolt, mely nemcsak az éljenzésekben, 
hanem élő tettekben is nyilatkozott. Mert a meg-megujuló 
éljenek után felállt Józan Sándor katádfai lelkész érte-
kezleti tag és a nemes cél megvalósítására — miután ő 
az előadottakhoz sem hozzátenni, sem abból semmit el-
venni nem akar — 10 koronával járul és azt az érte-
kezleti pénztárnok kezeihez mindjárt le is teszi. Utána 
Benkő Gyula b.-szent-lőrinci ügyvéd, egyházmegyei világi 
tanácsbiró szintén tagja, még pedig értekezletünk buzgó 
tagja; az első pont alatti indítványt óhajtja módosítani 

— mert a 100 korona pályadíjat csekélynek tartja — 
oly formán, hogy a 100 korona csak minimumnak tekin-
tessék és a végösszeg a gyűjtés eredményéhez képest a 
tervező bizottság által legyen megállapítandó — különben 
a nemes cél megvalósításához ő is 20 koronával járult. 
Utána még Nagy Károly egyházmegyei világi tanácsbiró 
10 korona, Szilágyi György b.-szent-lőrinci gyógyszerész 
20 korona, Fazekas Sándor egyházmegyei világi tanács-
biró szintén 10 koronával járultak e célra és adtak át 
pénztárnokunknak. Eme buzgó adakozásért — mely magá-
ban hordja dicséretét — értekezletünk, midőn jegyző-
könyvi köszönetet szavazott felolvasó indítványának 1-ső 
pontja Benkő Gyula fentérintett módosításával fogadta el 
— egyebekben a tervező bizottságba: Morvay Ferenc; 
Dányi Gábor esperes és Bosznai Sándor urakat — a 
bíráló bizottságba pedig: Dányi Gábor esperes, Bosznai 
Sándor, Fejes Sándor lelkész és Varga József és Légrádi 
János tanító urakat választotta meg közfelkiáltással. 

Ezután még Bosznai Sándor olvasta fel »Minő eljá-
rást kövessünk az egyházi törvényekkel* című dolgozatát, 
melyben a október 1-én életbe lépő tehát épen actualis 
dolgokkal foglalkozik. A szép értekezésért közgyűlésünk 
köszönetet szavazott, de tekintve a dolgok jelen állását 
— határozatot nem hozott. 

Még Szőllősy Antal egy indítványa tárgyaltatott és 
fogadtatott el, mely után midőn az értekezlet tavaszi 
közgyűlésének helyét B.-Sellyére tűzte ki és az elnök az 
értekezletre még egyszer Isten kegyelmét kérte volna a 
közgyűlést berekeszté. 

Azon tiszteletteljes kéréssel zárom soraimat, melyet 
e becses lapok olvasóihoz intézni bátorkodom, hogy ne 
hagyjanak nemes munkánkban magunkra s a szeretet 
önként nyújtott filléreivel jöjjenek segítségünkre; meggon-
dolván még e mellett azt, hogy ha a saját körünkben 
is megnyitandó gyűjtés és e felhívás többet eredményezne 
mint a mennyit a kiküldött bizottság pályadíjul kitűzni 
jónak latna, úgy a fentmaradó összeg a könyv olcsóbbá 
tételére fog fordíttatni. Minden legcsekélyebb adományt 
szívesen fogad és e becses lapok útján nyugtázni fog 
Nagy Imre ev. református lelkész, értekezleti pénztárnok 
Magyar-Mecske (posta helyben) Baranyamegye. 

Isten áldása legyen rajtunk! indítson fel minket a 
nemes és jó cselekedetekre, hogy fényi vén a mi világos-
ságunk. mindenek dicsőítsék a mennyei atyát. 

Szent-Erzsébet, 1895. szeptember 11-én. 
Szőllősy Antal, 

értekez. jegyző. 

B E L F Ö L D . 

A debreceni emlékkert és a gályarabok 
oszlopa. 

Nem minden magyar kálvinista embernek van mód-
jában Debrecenben járni és testi szemeivel látni a leg-
nagyobb magyar református várost. Azt hiszem, jól fog 
esni azoknak, kik csak hírből ismerik a kálvinista Rómát, 
ha egy részét lelki szemeik elébe rajzolom; azt a részt, 
a hol most állították fel egy buzgó úrnő áldozatkészségé-
ből a mi martyrjainknak, a gályaraboknak oszlopát, 

A román stylban épült, kéttornyú, hatalmas, nagy 
templom mögött, szemben a harmadfélemeletes, impozáns 
kollégiummal, van egy vaskerítésű, fákkal árnyékolt, kel-
lemes kis hely, az ú. n. emtékJcert, Mondhatnók úgyis, 
hogy ez a kis hely a hazafiságnak és vallásosságnak 
Pantheona, a hol — az iskola és templom között, emlék-
szobrok és oszlopok szemlélése közben — önkéntelenül 
megtelik a magyar ember szive felemelő érzésekkel: buzgó 
áhítattal és lelkesítő honszerelemmel. 

Északkeleti oldalán e kertnek egy nagy kőtömb 
felett alvó oroszlán alakja látszik', a mint óriási küzdelem 
után végkép kimerülve s halálát várva elterült. A kőtömb 
körül nyiló virág, rajta futó repkény s friss vagy elszá-
radt koszorúk, melyek közül kivillog az aranyos fölirat: 
MDCCCXLIX. Auguszt. 2. Ez a debreceni csata emlék-
szobra. Fájdalom, de egyúttal hazafias lelkesedés nélkül 
szemlélni lehetetlen. Ez a szobor a debreceni közönség, 
de főként a kollégiumi ifjúság hazafias oltára, melyre 
évről-évre leteszi égő honszerelmének áldozatát s a hol 
évről-évre nagy és szent fogadást tesz. 

Jól poronclozott úton haladva, mely a Csokonai-kört 
dicséri, a kert északnyugati oldalán egy márványoszlop 



ötlik szemünkbe felette vas hamuvederrel. Ez Debrecen 
egykori, híres főbirájának, Szombati Istvánnak és hozzá-
méltó hitvesének Vörösmarty Zsuzsánnának emlékoszlopa. 
Az eklézsiának adták mindenöket, a mivel bírtanak — és 
az nem kevés volt — ezért emeltette ez oszlopot emlé-
kökre hálás elismérésüi a debreceni ref. egyház 1873-ban. 

Ettől délkeletre a kert déli bejáratához közel ez évi 
szeptember 6-ika óta egy négy és fél méter magas, új 
oszlop köti le figyelmünket. A debreceni nép seregestől 
jár bámulatára s vajha necsak bámulná! 

Ez az új oszlop a gályarabok oszlopa, szemben 
Debrecen legforgalmasabb útjával, a Csokonai-kerttel és 
és a most épülő, új eklézsiális szép házzal, meg aztán 
némileg a Balogh Ferenc lakásával, a kinek ez emlék 
létesítése és felállítása körül érdemei nyilvánvalók. Az 
emlékoszlopon felül van a földgömb aranyos csillagokkal. 
Alatta, a keleti, mint főoldalán a halhatatlanság aranyló 
koszorúja. Ez alatt a kifaragott s bronzirozott gálya, a 
háromevezős (triremis), mely alatt ily fölirat csillog: Ruyter 
Adorján tengernagy, a szabadító 1670. febr. 11. Ugyan-
ezen oldalon, az oszlop szélesbült kerületén egy nyitott 
könyv, a biblia; nyitott lapján ez olvasható: II. Tim. 
IV. 7: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat el-
végeztem, a hitet megtartottam. Ez alatt áll barna már-
ványlapon 10 gályarab lelkész neve s végül alól ez: Készít-
tette özv. Hegyi Mihály né. 

Az északi oldalon felül ez olvasható: Hitökért Ná-
polyban gályarábságoi szenvedett prot. lelkészek emlék-
oszlopa. Alatta ismét 10 gályarab neve. A nyugati oldalon 
felül: Emeltetett 1895-ben. Alatta megint 10 gályarab 
neve. A déli oldalon: Monumentum ministrorum vcrbi 
divini, qui pro fide ac libertate evangélica e Hungaria 
ad triremes Neapolitanas deportati sunt. Alatta 11 gálya-
rab neve. Az emlékművet csinos vaskerítés övezi. 

íme az oszlop, a hogy a gályarabok történetének 
olvasása közben egy buzgó nő szivéből kipattant, egy 
szép lélekben megfogamzott s egy művész vésője által 
— Gerenday A. és fia műhelyében — alakot nyert. 

Leleplezése e hó 21-én, egyidejűleg a tiszántúli ref. 
egyházkerületi gyűléssel, ünnepélyesen fog megtörténni. 
Van-e intézkedve arról, hogy a többi egyházkerület, sőt 
a testvér evangelikus egyház is meghivassék ez ünne-
pélyre, nem tudjuk, de óhajtjuk. Gályarabjaink mindkét prot. 
egyházból voltak s midőn egy kegyes úrnő áldozatkészségé-
ből emiékezetöket megtisztelhetjük, szeretnők, ha az nem-
csak egy kerületre tartozó, hanem országos ünnepély lenne. 
Nem biszszük, hogy ne zarándokolnának e vértől megszentelt 
emlékhez, főleg a Tiszáninnen, Dunáninnen és Dunántúlról, 
mint a honnan a legtöbb hitvallókat vittek a nápolyi 
gályákra. Ajánlom az intézők figyelmébe. 

Alföldi. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i d o l g o k . 
(Amerikai egyházi viszonyok. A keresztyének üldözése Chinában. 

Van-e valami haszna a missziónak?) 

Bradford tekintélyes amerikai lelkész most a nyár-
ban ellátogatott Európába. S Birminghamben az őt ünne-
pélyesen fogadó nonconformista egyházak küldöttei előtt 
érdekes előadást tartott az amerikai egyházi viszonyokról. 
Először is arra utal, hogy Amerikában már rég megoldot-
ták az egyház és állam egymáshoz való viszonyainak 

problémáját. Ők már rég keresztülvitték' azt, a mit az 
európai szabad evangeliumi. egyházak akarnak. Ő náluk 
már rég szabad az egyház, a szabad államban. A másik 
a miénktől elütő vonása az amerikai egyháznak a népes-
ség heterogen voltából származik. Az Egyesült-Államok 
lakossága Európa, Ázsia, Afrika különféle népeiből verő-
dött és verődik össze. Ez a körülmény igen megnehezíti a 
missziói tevékenységet. A misszionáriusnak vagy sok nyel-
ven kell beszélnie, vagy pedig az egyházaknak sok egyént 
kell alkalmazniok. A városokban nemcsak a mindenféle 
árnyulatú keresztyén felekezetek követői találhatók föl, 
hanem igen sok pogány is. 

Az egyes denominatiok viszonylagos erejéről beszélve 
felemlíti, hogy e tekintetben első helyen áll a püspöki 
methodista egyház, utána a baptisták következnek, ezek 
után a presbyteriánusok (reformátusok), majd a lutheránus 
egyház. Ezek után jönnek a congregationalisták és az 
episkopálisok. E két utóbbi felekezet közül az elsők művelt-
ség és értelmiség, a püspökiek pedig gazdagság dolgában 
előzik meg egymást. Az összes 65 * milliónyi lakosságból, 
mintegy 20 millió az egyháztagok száma. Ez úgy értendő, 
hogy csak a communicanusokat veszik számításba. E husz 
millióból csak mintegy nyolc millió a tényleges és név-
leges róm. kath. száma. Ez az arány nem is kedvezőtlen, 
ha meggondoljuk, hogy az Egyesült-Államok lakossága száz 
év alatt lett három millióból 65 milliónyi. Csak az óriási 
bevándorlás által tudott így megnövekedni és hogy az 
európai bevándorlók túlnyomó része róm. katholikus volt. 
Az erőket összemérve igen jellemző, hogy a protestánsok-
nak mintegy 152,000 templomuk van, míg a róm. kath. 
pedig legfeljebb 10,000. 

A prot. keresztyénség vagy 150 felekezetre oszlott 
el. Ámde ezeknek az egyesülése remélhető. Csendesen, de 
állandóan nő és terjed az egyesülés óhaja, a testvériség 
érzete. 

Az egyéb nemzetközi vallásos mozgalmak közül 
felemlíté még azt is, hogy a bibliai-kriticismus hullámai 
már Amerikába is átcsaptak. Úgv lászik, a presbyteri és 
a püspöki egyházaknak árt legtöbbet. A methodistákat 
eddig még meg se érinté. De azért nem kell vihartól félni. 
Az amerikai ev. egyházak sohasem voltak hívebbek a 
keresztyén kijelentés alapdogmáihoz mint ma, és az összes 
népség, még a haladók is lelkesen karolják föl a misszió 
ügyét és a társadalmi reformokat. Mindezeket egybevetve, 
habár a kereskedő szellem, az anyagiasság meglehetősen 
elterjedt is Amerikában, de mégis egészben véve van okuk 
örülni azoknak, a kik Istennek országában hisznek. 

Chinában időnként ki-kitör a keresztyén üldözés. 
Ezek az üldözések két okból erednek. Egyik, e világfér-
fiainak ösztönszerű gyűlölete Krisztus és követői iránt. 
A másik okot pedig megismerhetjük Gróf Széchényi Béla 
chinai utazásából. Ez útleírás (nem emlékezem már elég 
biztosan) 140. vagy 240. lapján olvashatjuk, hogy az 
expedíció China belsejében egy francia-jezsuita misszió-
telepre talált. És a pátereknek dicséretére van felemlítve, 
hogy a christianizálással nem igen törődnek. Hogy ennél 
magasabb célt tűztek magok elé. Ez a cél nem lehet más, 
mint a világi hatalom után való törekvés. S mi termé-
szetesebb, minthogy a hazafiakban az idegenek iránt való 
gyűlölet kétszeresen lángol fel az ilyen manipulátiók láttára? 
S legyilkolják a misszionáriusokat kivétel nélkül, nem 
igen distingválnak. Leölik azt, a ki utjokba akad. Igv 
történt aug. hó elején Wacsangban 70 vagy 80 főből 
álló csapat — egy titkos és fanatikus társulat tagjai — 
a kik magukat ko-lai, azaz vegeteriánusoknak nevezik, 
megrohanta az angol egyház misszió-telepét. Tíz egyént 
könyörtelenül felkoncoltak. Úgy látszik, a mandarinok is 



egyet értettek velők. Mint a lapok jelentik, néhányat már 
elfogtak a gyilkosok közül. 

A mészárlással kapcsolatban »A Westminster«, 
»Gazetta*, a •»Times* és még néhány angol lap újra fel-
teszik a kérdést: miért küldünk mi messzire a pogányok-
hoz hittérítőket, holott azok itthon, a hazai pogányok 
között is megtalálnák teendőiket? Egyik-másik csak a 
férfi hittérítő küldését akarná megengedni, de nem a nőkét. 
Pedig az események nem igazolják ezeket az okoskodá-
sokat. Hát vájjon virágoznék-e a belmisszió külmisszió 
nélkül? Mi nem hiszszük. És ha a külmissziónak a bei-
misszió élénkítésén kívül semmi más positiv eredménye 
nem lenne, még ezzel is megelégedhetnénk. Pedig hát 
vannak figyelemreméltó eredményei. És itt nem pusztán 
a konvertálásokra, hanem egészen másra gondolunk. A 
missziók nagy népeket, nemzeteket humanizálnak fokoza-
tosan, keresztyén légkörrel veszik Őket körül. Pl. Indiában 
sok barbar szokást (a gyermekgyilkolást, özvegy nők el-
égetése stb.) kiirtottak. A gyermekek házassága is szűnő 
íélben van. Afrikában a cannibalismust, a rabszolgavadá-
szatot, a gyermekkitevést nagy részben megszünteté a 
keresztyénség. Mindenütt felkelti az, az emberi élet becsü-
lését, fölébreszti a rokonszenvet az emberi nyomorúságok 
iránt és azok megszüntetésén fáradozik. Még magában 
Chinában is, dacára az idegenek iránt való halálos gyü-
lölségnek, a hittérítők sympathiájuk, betegek ápolása és 
.tanításaik által terjesztik a humanizmust. S a nők elől 
sem szeretnők ezt a munkatért elzárni. Nők nélkül lehe-
tetlen hatni a barbar és félbarbar társadalmak legkon-
servativabb, de egyszersmind legfogékonyabb elemeire — 
a pogány nőkre és gyermekekre. Az önfeláldozó keresz-
tyének megbecsülhetetlenek. A legáldottabb befolyást gya-
korolhatják. Igaz, hogy a hittérítők ki vannak téve a 
legnagyobb veszélyeknek, ámde hát előre számot kell 
azoknak önmagukkal vetniük. Mi sajnáljuk a martyrokat, 
bánkódunk fölöttük: de nem hiszszük, hogy akár életük, 
akár haláluk gyümölcstelen lenne. 

Chr. W. —a—s. 

N E K R O L O G . 
Déesey Lajos emlékezete. 

Felolvastatott a k.-somogyi ref. egyházmegye közgyűlésén, Tamási-
ban, 181)5. aug. 27-én. 

»Halnak, halnak, egyre halnak, 
Szine, java a magyarnak, 
Itt is egy név, ott is egy név, 
Melyet elvisz minden egy év!« 

Az ő nevét nem vitte el mindörökre. Bár teste porba, 
lelke az égbe szállt: neve és emléke itt maradt és él 
közöttünk és élni fog, a míg mi élünk, sőt az utánunk 
következő hálás embernyom szivében is, még sok ideig. 
Bár elnöki széket, a melyet egy római senátor méltóságá-
val és bölcseségével tudott betölteni, üresen és elhagyottan 
látják könnyes szemeink, vezérkedő szelleme — fényes 
felhő gyanánt — itt jár, itt lebeg most is felettünk, hogy 
vezessen, mint eddig, buzdítson, mint eddig és ne hagyjon 
sem ellankadni, sem kimerülni bennünket a kötelesség 
nehéz ösvényén. 

Mert Déesey Lajos — ha kevés szóval és mégis 
találóan akarnók jellemezni — egész hosszú életen keresz-
tül, s minden téren, a hol működött, a kötelesség embere 
volt, vir bonus, a szónak igazi római értelmében. Harminc 
évig volt a miénk, külső-somogyi egyházmegyénké, de 

aztán a miénk is volt — szinte megosztatlanul — egé-
szen, szive és lelke teljességéből: barátunk, testvérünk, 
vezetőnk, atyánk . . . Épen most 25 éve, hogy a buzgó 
elődje kezéből kihullott vezéri pálca, az ő már ekkor ki-
próbált kezeibe adatott névleg is, mert hiszen a tényleges 
vezérletet úgyis az ő személyéhez kapcsolta már évek óta 
az egyházmegyei közvélemény. 

Huszonöt éve ennek! Ha ő most itt volna, itt lehetne 
közöttünk! Ha — miként már tettük egy ízben — fel-
tárhatnék előtte sziveinket még egyszer; ha elmondhatnók 
neki a mi egyszerű szavainkkal: áldjon meg téged a jó 
Isten, szeretett vezérünk, hogy minket eddig vezettél; mi 
bizunk benned, ragaszkodunk hozzád, vezess és taníts 
tovább is, mi hallgatunk reád, megyünk utánad! 

Szomorú jubiláris gondolatok! . . . 
Cserággal reményltük megtisztelhetni e napon a nemes 

polgári erényt, s ím a bánat cipruslombjait látjuk haj-
longani alig kizöldült sírja felett. Babérkoszorút óhajtot-
tunk fonni a Krisztus hű vitézének halántékai köré; s ím, 
az örök dicsőség hervadhatlan koszorúja, az idvesség koro-
nája ékesítik már őt! . . . 

Isten akarta így, jól van. Nyugodjunk meg szent 
akaratján! 

Küzdésben elfáradt karjait leeresztve pihen már a 
daliás vezér, s nyugszik csendesen a sárbogárdi sírkert 
ákáczai árnyékában. Szeretetteljes hívásunkra — melyet 
soha vissza nem utasított — nem jelen meg többé sere-
günk élén; nem fogjuk hallani többé harsány quos égó-ját, 
melylyel — egy újkori Neptűnként — uralkodott a háborgó 
elemeken. De megjelen, s szükségünk van rá, hogy minél 
gyakrabban megjelenjen lelkünk előtt emlékünkben; hogy 
a kinek egész életfolyama folytonos tanulság és példaadás 
volt, holta után is tanítson és intsen, lelkesítsen és emel-
jen: »fel a magasba, még magasabbra, excelsiorN 

Felhívást nyervén az e. m. elnökségtől, hogy Décseynk 
emlékét az illustris gyülekezet előtt felújítsam: engedje 
meg a mélyen tisztelt közgyűlés, hogy nemes alakját úgy 
és olyannak rajzoljam, a minőnek én, koragyermekségem-
től fogva, ismerni és tisztelni megtanultam. Igaz vonáso-
kat kívánok használni; nem dicsőítő, hanem emlékbeszé-
det óhajtok felette tartani, nagy részben azon adatok alapján, 
melyek az egyházmegye birtokában levő önéletrajzában fog-
laltatnak. 

* * * 

Nagydobai és marosdécsei Déesey Lajos, közbirtokos 
nemes családból született, az 1818-ik év november 23-án 
Ér-Körösön, az akkor még Erdélyhez tartozó Közép-Szol-
nok megye egyik községében. 

Elemi tanulmányait a helybeli reform, iskolában 
kezdve, már 8 éves korában a debreceni főiskola Ill-ik 
elemi osztályába vétetett fel. Ezen hires kollégiumban foly-
tatta aztán s végezte is be középiskolai és jogi tanulmá-
nyait, a nagy Péceli, Ercsey, Sárvári, Kerekes és több 
országos nevű professzorok lábainál, a kiktől nem csupán 
a tudományok édes tejét szívhatta magába az eleven eszű 
ifjú, hanem azt a valódi puritán, kálvinista érzületet és 
gondolkozást is, melyet mindnyájan ismertünk és tisztel-
tünk Ő benne. Debrecenben ismerkedett meg, gyermekkorá-
ban, azzal a nagytehetségű ifjúval, a ki ekkor kollégiumi 
praeceptor Décseynek is tanítója, s később arra volt hivatva 
a gondviselés által, hogy a magyar ref. egyháznak egyik 
fényes csillaga legyen: Török Pállal, a kihez azután is 
mindvégig nem csupán baráti, hanem valódi fiúi szeretet-
tel ragaszkodott. E viszonynak köszönhette később egyház-
megyénk, hogy Décseyt megismerhette és 30 évig a magáé-
nak mondhatta. 



Jogi pályája végzetével, 19 éves korában már Szat-
mármegye nagyhírű főjegyzője, a lánglelkű szónok és 
költő, Kölcsey Ferenc oldala mellett van joggyakorlaton, 
és — saját szavai szerint — »hallgatja vala nagy mes-
terének magasreptü szellemi oktatásait, az ifjú lélek sóvár 
szenvedélyével, egész azon napig, midőn a halhatatlan 
költő lelke égbe szállt*. 

Ez után a szülőmegyéjében egy évig viselt megyei 
tiszteletbeli aljegyzősége után, itjúi tettvágva az ország 
fővárosába vonja, s 1840-ben letévén az ügyvédi vizsgát 
kitűnő sikerre], csakhamar önálló ügyvéddé lesz, mely 
minőségében, azon szerencsében részesült, hogy elhalt nagy 
mestere, Kölcsey barátai és írótársainalc: Vörösmarty, 
Bajza, Fáy, Szemere, stb. társaságában töltlieté munkától 
szabad óráit. 

Tehetségei s kiváló szorgalmával e közben szélesebb 
körök figyelmét is magára vonván, elébb (1846) a nagy 
Széchenyi által létesített tiszaszabályozási, majd pár évvel 
később a gróf Andrássy Gyula elnöklete alatt megalakult 
első magyar tiszagőzhajózási társulat ügyvédje s jegyzője 
lett, 1848-ban pedig a Széchenyi vezetése alatt álló köz-
lekedési minisztérium folyószabályozási s hajózási osztá-
lyába titkárrá neveztetett ki István nádor által, s e minő-
ségben szolgálta a hazát egészen a világosi fegyverle-
tételig. 

Az ezután következett szomorú korszak, tudvalevőleg 
tétlenségre kárhoztatta a magyar közélet összes hazafias 
elemeit és számottevő erőit. Décsey Lajos is, bár a csá-
szári kormány által — mint nem kompromittált egyén — 
felszólíttatott elébbi hivatalai folytatására, Fehérmegye 
Alsó-Körtvélyes pusztájára vonult vissza, hogy ott, a 
szabad természet kebelében, távol a világtól s közel az 
Istenhez, táplálja titkos hazafias reményeit s várja a jobb 
napok félderültét. Ez a kies kis puszta lett most, az 
erdélyi születésű embernek új hazája, itt szántott vetett, 
kertészkedett páratlan szorgalommal, s a körtvélyesi csen-
des Tusculánum rövid idő alatt egy kis paradicsommá 
változott át kezei alatt, melybe időközben fészkeket rakott 
a családi boldogság is, benépesítvén azt fényes szárnyú 
apró angyalokkal. 

Jött aztán 1860. a nemzeti fellángolásnak ez a 
gyönyörű, de hirtelenséggel letűnt esztendeje; felragyogott 
a haza egén a szabadulás reménycsillaga, hogy aztán 
csakhamar lefusson az égről . . . Megelevenültek a száradt 
csontok, felébredt a szunnyadó hazafiság, s Kárpátoktól 
Adriág töltötte be a levegőt: Jertek, építsük meg Jeru-
zsálem kőfalait, hogy ne legyünk ezután gyalázatosak! A 
lelkes Décsey sem maradhatott tovább tétlenül, oda állt ő 
is az építők közé, a megye védbástyájára, elébb mint 
törvényszéki előadó birája Fehérvármegyének. A közbejött 
rendszerváltozással azonban, ismét a magánéletbe vonul-
ván vissza, egész közéleti tevékenysége a fehérmegyei gaz-
dasági egyletre szorítkozott, melyben igazgató-tanácsosi 
állást viselt. 

Az alkotmányos korszak megnyíltával, ismét ott 
látjuk Décseyt a küzdő harcosok, sőt a vezérek között és 
a mint a megyei élet sorompói megnyíltak, 1865-ben Fejér-
megye sármelléki járásának főszolgabirájává lett a kiváló 
tehetsége, erélye és pontossága által nagy népszerűségre 
emelkedett férfiú, s e hivatalt viselte 1872-ik év elejéig; 
a mikor a kir. járásbíróságok országszerte felállíttatván, 
ő felsége által a sárbogárdi kir. járásbirói hivatalra nevez-
tetett ki. 14 évig viselte e hivatalt, s igazságszolgáltatás 
ügyét nemcsak szakértelemmel, de teljes odaadással és 
oly páratlan buzgósággal is, a mely akkor megyeszerte 
szinte közbeszéd és magasztalás tárgyát képezte, sőt képezi 
maiglan is. 

Érezvén azonban a 68 év terhét, s részben családi 
körülményei miatt is, 1886-ban, saját kérelmére nyugdíjba 
helyeztetett, mely alkalommal Ő Felsége, kir. tanácsosi 
címmel és ranggal jutalmazta meg a hosszú szolgálatban 
szerzett kiváló érdemeit annak a hív szolgának, a kinek 
kora ifjúságától fogva jelszava volt: »királyért és hazáért!* 

Visszalépett hát a közhivatalnoki, s reá nézve épen 
nem dicstelen pályától, a melyen való tevékenységét tán 
kissé hosszasan, de — érzem — még mindig fogyatéko-
san vázoltam : visszalépett, hogy — mint akkor mondá — 
hátralevő életét egészen drága családjának és annyira 
szivéhez nőtt s szeretett egyházának szentelhesse. 

És most jutottam odáig tisztelt közgyűlés, hogy Décsey 
Lajost mint egyházi tisztviselőt, s mint református embert 
méltassam és jellemezzem. Ezen oldaláról ismertük mi Őt 
legjobban, ez érdekel minket legközvetlenebbül; kérek tehát 
még egy kis türelmet, a míg részint az irott emlékekből, 
részint saját emlékezetemből, az egyházmegye egykori 
tanácsbirájának s később gondnokának vonzó alakját fel-
idézni törekszem. 

* * 
* 

Köztudomású és egyúttal sajnos dolog, hogy külső-
somogyi egyházmegyénk, sajátságos népesség-oszlási viszo-
nyainál fogva, sohasem volt oly szerencsés helyzetben 
mint a többi egyházmegyék, hogy egyházias érzületű s 
tekintélyes világi férfiak nagy számával dicsekedhetett volna 
saját területén. A Magyari-Kossa, Sárközy, Halász, Hajós 
stb. uri családok, a melyeknek egyes hitbuzgó tagjai, az 
egyházi életben is szerepeltek és elévülhetlen érdemeket 
szereztek, az idők folytán részint megfogyatkoztak, részint 
kihaltak, vagy más vidékekre költöztek; minek folytán 
egyházi közigazgatásunk a világi elemnek annyira szük-
séges támogatását, igen gyakran volt kénytelen nélkülözni. 

ily nehéz volt a helyzet a 60-as évek elején is. 
Magyari-Kossa Sámuel, kinek 80 éves hű szolgálatát 

s fejedelmi bőkezűségét hálásan emlegetjük ma is, leteszi 
elfáradt kezéből a kormány gyeplőjét, és az e. m. köz-
vélemény vezér nélkül, tanácstalanul áll a bizonytalan 
helyzettel szemben. Gondnok sincs, tanácsbirák is kellené-
nek; ki fog utat mutatni a sötétben? 

Ki más, mint a jó Isten, a ki a kövekből is támaszt 
fiakat Ábrahámnak. És a jó Isten kezének egy hatalmas 
eszköze: Török Pál, ki átható tekintetével oly bámulato-
san tudta felismerni és kiszemelni a maga nagy céljaira 
szükséges embereket. 

Török Pál püspök irányozza a k.-somogyi egyház-
megye figyelmét Egressy Galambos Sámuelre és Décsey 
Lajosra, s 1865-ben amaz e. m. gondnoknak, emez pedig 
tanácsbirónak választatik meg és esküszik fel a kiliti-i 
gyűlésen, melyen a beiktatási ünnepély bensőségét még 
inkább emelte, s úgy az új tisztviselők, mint a jelen volt 
gyűlési tagokra nézve felejthetlen hatásúvá tette a nagy-
nevű főpásztor személyes megjelenésével Maga Décseynk 
is, hálával és kegyelettel emlékezik meg, e napért, atyai 
barátjáról, önéletírásában. 

A szép lelkű és buzgó Egressy azonban, mielőtt a 
hozzáfűzött szép reményeket beválthatná, csakhamar el-
betegesül és különben is a távol Lacháza melletti szent-
királyi pusztán lakván, gondnoki tisztét oly buzgósággal, 
mint kezdette s mint tovább is óhajtotta volna, nem visel-
hette többé; ezért egyházmegyei algondnoki állás létesíttetett, 
melyre — az összes gondnoki teendőkkel megbízva — 
Décsey Lajost választá a közbizalom, 1868-ban. Ettől 
az időtől, az 1868-ik évi ságvári gyűlés idejétől számít-
hatjuk az ő önálló s vezető egyházi szereplését; mert 
hogy aztán az ügyes és erélyes algondnok, rövid kétév 



elteltével, 1870-ben az elhunyt Egressy helyébe valóságos 
e. m. gondnokká választatott, az már az ő tényleges vezér-
ségének csak külső manifestatiója s szentesítése vala. 

És ime a régiek elmultak, és mindenek megujultak 
ez egyházmegyében! . . A dermesztő álomból a lelkek 
feléreznek, a szemek megnyílnak; érdeklődés váltja fel a 
lomha közönyt s élet, friss pezsgő élet kezd lüktetni a 
száraz csontokban. Az új képviseleti rendszer ledöntötte 
már itt is a consistorialis uralom korhadt bástyáit, és 
erősen kezdi mutatni a maga hatalmát; de szokatlan új 
öltönyökhöz hasonlít még, a melyben nem érzik jól 
magokat az emberek, zsenge intézmény, úgyszólván csak 
külső keret még az egész, melynek tartalmat is kell adni, 
ügyes kezelés és tapintatos végrehajtás által. 

Az új gondnok, Décsey, a ki nem a régi egyházi 
rendszerben nőtt fel, és azt jó formán csak hirből ismerte, 
épen alkalmas egyén volt a dolgok megváltozott rendjéhez. 
Eltudta találni a leghelyesebb középutat, mely legegye-
nesebb irányban vezet a cél felé, a minthogy az egyenes 
lelküség, a szókimondás, nyíltság és őszinteség, puritán 
jellemének egyik legszebb vonása vala. Ész- és jellembeli 
kiváló tulajdonságaival, kötelességtudásával, pontossággal 
úgy meg tudta hódítani — fenn az intéző egyházi körökben 
és lenn az egyszerű kálvinista nép körében — a lelkeket, 
hogy bár a tisztújítás elvénél fogva pár izben lemondott 
is gondnoki tisztéről, a közbizalom újra meg újra vissza-
hívta őt arra a helyre, e melyet oly inéltólag töltött be. 
s a hová mintha csak predestinálva lelt volna az isteni 
végzet által. 

Egyházkerületünk is méltányolta a hosszú szolgálat 
alatt tanúsított egyházias buzgalmát s büszkén sorozta 
Décseyt legjobb fiai közé. A ker. gyűlésekről — nagy ok-
nélkül soha el nem maradván, gyakran ül a főgondnoki 
székben, mint helyettes elnök, élénk részt vesz a tanács-
kozásokban és a legfontosabb bizottsági tárgyalásokban, 
köztiszteietet szerezve magának és a k.-somogyi egyház-
megyének is. 

De a ki hü volt a kevésen, még többre is bízatott. 
Az 1881/82. évi debreceni, s az 1891/9->. évi budapesti 
országos zsinatokon, mint egyházmegyénk képviselője, nem-
csak megjelen, de elejétől végig jelen is van és dolgozik, 
mert diszes állását ő nem méltóságnak (dignitas), hanem 
kötelességnek (officium) s munkának tekinti vala. 

Említsem-e az alkotásokat, melyek nagy részben az 
ő nevéhez fűződnek egyházmegyénkben ? Hiszen azok 
mindnyájunk előtt tudva vannak. Egy tekintet jegyzőköny-
veinkbe ; egy másik, elevenebb egyházi életünkre; és egy 
harmadik, közigazgatásunk rendes menetére . . . eléggé 
megadják erre a feleletet. 

Tisztelet és hála azon öt esperesünk emlékének, a 
kik, mint Décsey Lajos hű elnök és munkatársai vele 
együtt hatottak, alkottak és gyarapítottak, s a kik mellőle 
egymásután dőltek ki a munka mezőről; és tisztelet s 
elismerés mostani esperesünk buzgó tevékenységének is: 
de midőn az ő érdemeiket az új alkotások körül hálával 
emlegeti a mai nemzedék, azt hiszszük, sehogysem sérti 
meg emiéköket azzal, ha az első koszorút, a részben ter-
vező, részben a mások eszméjét lelkesen felkaroló Décsey 
Lajosnak adja. 

Mert hogy régi patriarchalis menetű gyűléseink ma 
már egészen modern, mondhatni parlamentális alakot öl-
töttek, s az ügyek tárgyalásában tervszerűség és rend 
uralkodik; hogy a zsinati törvényeknek minden — még 
a közalapot illető — rendelkezése is oly simán és ráz-
kódások nélkül hajtatott végre egyházmegyénkben, hogy 
egyházi közigazgatásunk menete magának a püspöknek 
is nyilvános elismerését vívta ki; továbbá hogy egyházaink 

vallásos élete, s iskoláink szellemi niveauja oly szépen 
emelkedett és emelkedik naponként; hogy tekintélyes gyám-
pénztáraink vannak ; s ügy az egyházmegye, mint a gyüle-
kezetek vagyonának kezelésére gond fordíttatik: s végül, 
hogy az oly sok helyt duló viszálkodás helyett egyház-
megyénkben rend és békesség, s az egyházi és világi elem 
között szintén testvéries szeretet és egyetértés uralkodnak: 
mindezekért az érdem oroszlánrésze valóban őt illeti meg. 

Hiszen, élénk emlékünkben, közvetlen közel áll még 
hozzánk az ő nemes alakja s egész munkás élete; mintha 
el se távozott volna még körünkből, mintha most is itt 
volna még közöttünk! 

Valóban, harminc év óta alig néhány gyűlés eshe-
tett meg az ő jelenléte nélkül, mert a mit mindnyájunk-
tól szorosan megkívánt, önmaga járt jó példáival elől a 
pontosságban s kötelességleljesítésben. Mint jó vezér nem-
csak azt kiáltotta seregének hogy: előre, hanem azt, hogy: 
utánam l A haladás zászlaját szolgálta és hordozta 
Décseynk egész életében; liberális férfiú volt úgy a polgári, 
mint az egyházi életben, de a ki maga liberalismusát nem 
száján, hanem szivében hordozza és követi; igazi protes-
táns ember, a ki nem a minden áron opponálásban, protes-
tálásban, hanem a régi romok óvatos elhordásában s új 
élet alkotásában keresi dicsőségét s mielőtt rombolna, már 
az építésről gondolkozik; logikus gondolkozó fő, a kinek 
vannak eszméi és azokat szereti, s érettök bármily kemény 
harcot is kész megharcolni, de nem elfogult s nem türel-
metlen a mások eszméi iránt sem és azokat szivesen el-
fogadja, ha a jobbról meggyőzetik. A magánéletben s tár-
saságban mindenkit megnyert gavallér modorával, lebilin-
cselt nyájassága s szikrázó elmésségével; de a tanácskozás 
asztalánál már semmi egyéb, mint; elnök, hajthatatlan 
és erélyes elnök, a ki nem kedélyeskedik, a közügy rová-
sára soha el nem alkuszik, hanem következetesen halad 
célja felé, a mely — ha magas is — mindig nemes és 
szent. Ha szólott — pedig gyakran szólott — a zöld 
asztalnál: beszédében a tárgyismeret és belső tartalom 
mindig — még hanyatló éveiben is — az élénk előadás 
bizonyos bájával és a meggyőződés erejével volt páro-
sulva ; a mihez ha hozzágondoljuk még férfias nyilt 
fellépését, személyt nem válogató igazságszeretetét, s min-
denek felett egyházias nagy buzgalmát: megvan magya-
rázva az a nagy tekintély, a melyben részesült, s az a 
szellemi hatalom, melyet évtizedek óta gyakorolt ez egy-
házmegyében Décsey Lajos . . . És megvan magyarázva az 
az őszinte mély fájdalom is, mely ez év tavaszán, halála 
hirére, egyházmegyeszerte tört ki a keblekből: »Elesett a 
mi fejünknek koronája. Jaj most nekünk!* 

* * 
* 

De nemcsak a mi koronánk volt ő, hanem még 
sokkal inkább annak a kicsiny körnek, mely neki mégis 
egész világa volt, s mely közvetlenül és minden percben 
érezhette szeretetének melegét s lelkének tiszta sugarait. 
Miként neki családja volt mindene, úgy viszont ez a 
valódi keresztyén család is, minden dicsekedést és büsz-
keségét Ő benne bírta, s szebb és bensőebb családi életet 
az övénél alig láttam életemben. Itt, az ő kedves ottho-
nában, jó neje és jó gyermekeinek ölelő karjai közt érezte 
ő magát egészen boldognak, hol a megelégedés csendes 
nyugalmával mondogathatta el magának és szeretteinek a 
költő szép szavait: 

»Ne nézz, ne nézz vágyaid távolába, 
Egész világ nem a mi birtokunk, 
A mennyit a sziv felfoghat magába. 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk * 



Egy mivelt és fenkölt lelkű nő, néhai kenesei Ke-
nessey Ida és előkelő társadalmi állásra emelkedett fiak 
és leányok, ezek voltak az ő sajátjai, az o szép öröksége 
az Úrtól. Bizony az ö sorsa esett kies helyen! 

Csak a mult év őszén ünnepelte azt a megható 
szép ünnepet, a minőt a kicsiny alsó-körtvélyesi puszta 
még soha nem látott, arany menyegzőjét beteges nejével. 
Egész csendben folyt le a családias örömnap; előzetesen 
senki sem tudott arral, csupán hálás gyermekei, unokái 
és régi hű cselédei, a kiket szintén családjához számított 
az agg patriarcha, gyűltek egybe körüle, s adtak hálát a 
jó Istennek ő é r e t t e . . . De mit mondok?. . voltak ott 
jelen mások is, egy felette nagy sereg: a mi egyházme-
gyénk papi özvegyei és árvái is megjelentek jó gondno-
kunk lelki szemei előtt . . . Igen az a jubileumi szép alapít-
vány azt mondja, hogy megjelentek. És megjelentek itt is 
és áldják az ő kezét, azt a sajátságos kezet! . , . 

Ah, de az örömnek ikertestvére a bánat; a fényes 
családi ünnepet sötét gyász váltotta fel csakhamar; a 
a körtvélyesi úri házon már December hóban ott leng a 
fekete lobogó: a ház úrasszonya, Décsey Lajos hü neje 
meghalt. 

Ez a csapás sokkal súlyosabb volt, minthogy a 
77-éves aggastyán meg ne rendült volna alatta, először 
lelkileg, majd azután testileg is: a mihez járulván egy 
kiujult régi betegsége: hasztalan keresett gyógyulást a 
budapesti Erzsébet kórház hires specialistáinál, a hónapok 
óta pislogó mécs ez év április 1-én csendesen kialudt. 

Tántoríthatatlan hazafi, a régi Magyarországnak egy 
itt maradt daliás alakja, a kálvinista jellem tőről metszett 
tvpusza, egyházunk egyik oszlopembere dőlt ki ő benne, 
a ki a rábízott talentumokról mindig és minden téren 
hiven sáfárkodott és a ki utolsó perceiben is dicsekedés 
nélkül suttoghatá elhaló hangjával: 

»Légy ítélőm Uram ! 
Mert hűséggel jártam.« 

Tegyük le koszorúnkat a férfiú sírjára, a kinél arra 
senki sem volt méltóbb közöttünk; s azzal tiszteljük meg 
Décsey Lajos emlékét, hogy tanuljunk tőle küzdeni, dol-
gozni és lelkesülni. 

Áldott legyen az igaznak emlékezete! 
Kálmán Gyula. 

I R O D A L O M . 

** Az utolsó évnegyed alkalmából biza-
lommal felkérjük Lapunk évnegyedes előfizetőit, 
hogy előfizetésöket megújítani szíveskedjenek; egy-
szersmind a megrendelőket is tisztelettel figyel-
meztetjük elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap 
szerkesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra. hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

**A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek 
Elek nagyszabású könyvéből, mely egyelőre öt kötetre, 
tudvalavőleg most már a negyedik kötet füzetei jelennek 
meg egymásután, legutóbb 5 füzetet kaptunk egyszerre 
(29—33), tele szebbnél szebb mesékkel és mondákkal, 
melyeket Benedek az ő páratlan mesemondó talentumával 
oly megkapóan mesét el, hogy nemcsak a gyermekvilág, 
de a nagy közönség is nagy lelki gyönyörűséggel olvas-

hatja azokat. Ezekből a mesékből megtanulhatja az új 
nemzedék a tiszta szép magyar nyelvet, s a mi különös 
előnye a könyvnek, pedagógiai szempontból is bátran 
adható a gyermekek kezébe. Maga a kultuszminisztérium 
is minden egyes kötetből több száz példányt rendelt az 
állami iskolák részére, s alig lehet találni művelt családot, 
hol a Mese- és Mondavilág meg ne volna. A Magyar 
Mese- és Mondavilágot az Áthenaeum adja ki nagy disz-
szel. Minden kötetben száznál több eredeti illusztráció 
van Széchv Gyulától. Egy-egy kötet ára 3 frt, de meg-
rendelhető füzetekben is. Az öt kötet 50 füzetre oszlik s 
egy-egy füzet ára 25 kr., 10 füzet előfizetési ára 2 frt 
50" kr. 

** Előfizetési felhivás prédikációs könyvre. 
Csáki István mohácsi reform, helyeites-lelkész 25 tem-
plomi közönséges prédikációt tartalmazó kötetére hirdet 
előfizetést. Ára 1 forint 50 kr, bolti ára magasabb lesz. 
A könyv legkésőbb a jövő év január hóban megjelenik. 
Kötelező előjegyzést is elfogad. Azonkívül kijelenteni 
óhajtja, hogy »Gyász- és Sírbeszédek« című müvének I. és 
II. kötetét helyettes, segéd és XV. osztályú egyházak 
lelkészei 80 krért és a portó 10 kr. rendelhetik meg 
szerzőnél Mohácson. 

** Két új vallási tankönyv. Bercczky Sándor főv. 
ev. vallástanár tollából két hittani tankönyv hagyta el a 
sajtót. Az egyik a már négy évvel ezelőtt megjelent 
»Bibliai történetek< című tankönyv második kiadása; a 
másik: » Bibliai ismertetés«, középiskolák, polgári iskolák 
s felső leányiskolák használatára. Az első, mint jó tankönyv, 
már régóta ismeretes s új alakjában az első kiadás lenyo-
mata, kivéve, bogy a szerző különösen a kicsinyek tan-
anyagában a sok imperfectum igealakot redukálta s igy 
a kisebb gyermekeknek némileg szokatlan s nem egyszer 
érthetetlen irályi nehézségen tapintatosan segített. A »Biblia 
ismertetés« a szokásos két nagyobb szakaszban ismerteti 
ó- és űj-szövetség könyveit. A tananyag úgy van tárgyalva, 
hogy az egyes szentírási könyveket rövid, a leglényegesebb 
dolgokra szorítkozó ismertetés, mindjárt azok összevont 
tartalma követi, a mi nélkülözhetővé teszi a biblia folytonos 
hurcolását. Az egyes könyvek tartalmi feltüntetését ille-
tőleg nem mulaszthatjuk el azonban megjegyezni, miszerint 
egy cseppet sem vesztettek volna e könyvek, ha itt-ott, mint 
pl. Mózes^ I. R. tartalmát rövidebbre összevonja, lévén e 
dolgok a növendékek előtt úgy is eléggé ismeretesek, s 
az így nyert tért inkább a nagy próféták, különösen a 
nagyon is kicsire szorított Jesajahnak szentelte volna. 
Az új-testamentomi rész nagyon ügyes; s ügyesen vannak 
összeválogatva az egyes evangéliumok speciális elbeszé-
lései s a cselekedetek könyvének a páli leveleknek beve-
zetésül szolgáló egyes főrészei. Csak arra kérnők a szerzőt, 
hogy az egyes neveket pl. a mint ő használja »Kolosseialc*, 
jobb ha régi használt alakjára változtatja vissza, ha 
másért nem, a jóhangzásért. Általában e könyvről azt 
mondhatjuk, hogy szintén bír ama jó tulajdonságokkal, a 
melyek Bereczky tankönyveit általában jellemzik, t. i. 
könnyű stílusban, világosan nyújtja a tananyagot. S e 
jó tulajdonságaiért örülnünk lehet ez űj tankönyvnek. A 
munka végen Palesztina rövid földrajzát ismerteti, a mi 



szintén becses függeléke e könyvnek. Külső kiállítása 
csinos s Palesztina sikerült térképe van hozzácsatolva. 
Megjelent Kókai Lajos könyvkereskedésében. Ara: 60 kr. 
Paulilc J. 

E G Y H Á Z . 

A reformátusok egyetemes konventje november 
3-án Kolozsvárit tartja az évi rendkívül közgyűlését. — 
Az ág. evangélikusok konventje október 8-án nyílik meg 
Budapesten. Mindkét konventnek egyik főtárgya az új 
egyházi viszonyok között követendő egyházi és lelkészi 
eljárás lesz; e mellett a kolozsvári konvent véglegesen 
meg fogja állapítani az országos lelkészi gyámintézet 
szabályzatát. 

Egyházkerületi közgyűlések. A dunántúli egy-
házkerület szept. 16-án Pápán, a tiszáninneni egyház-
kerület szept. 17-én Sáros-Patakon, a dunamelléki egy-
házkerület szept. 21-én Budapesten, a tiszántúli egyház-
kerület szintén szeptember 21-én Debrecenben tartja köz-
gyűlését. Szeptember 25-én Miskolcon lesz a közgyűlése 
a tiszai evang. egyházkerületnek. 

Zelenka ismét püspök. Mint előre látható volt, 
a tiszamelléki ev. egyházkerület gyülekezetei és iskolái 
Zelenka Pált ismét püspökké választották. Beadatolt 401 
szavazat, melyből 397 Zelenkára, 4 Tarbakv Józsefre 
esett. Az egyházmegye űj esperességeiből csak néhány 
gyülekezet szavazott. Ez az újabb választás fényesen iga-
zolja, hogy a derék Zelenkát mily erős bizalom és nagy 
tisztelet környezi egyházkerületében. Tisztelettel üdvözöl-
jük a kitűnő episkopus lelkészt a tiszai egyházkerület 
élén s szivünkből kívánjuk neki: ad multos annos! 

A felcsúthi új templom felavatása szeptember 
22-én fog megtartatni. A templom építésére újabban ado-
mányokat küldtek: Pátkai egyház 5 frt, József főherceg 
50 frt. Jakab József Gyermely 5 frt. Kápolnásnyéki segély-
egylet 2 frt. Fogadják nemes jóságukért ezen jótevőink 
is forró köszönetünket. Felcsúth, 1895. szeptember 14-én, 
Seüts Károly lelkész. 

A karcagi ev. ref. egyházban, mely hazánkban 
egyike a legvirágzóbbaknakés legnépesebbeknek, e hó 11-én 
ülték meg a templom százados fennállásának emlékünne-
pét, s ugyanekkor avatták föl a nagy áldozattal létesített 
szép új gimnáziumot és a központi leányiskolát. Az ünne-
pély, mely ott egyszersmind a város és a társadalom 
ünnepe is volt, s melyre nagy előkészületeket tettek, a 
heves-nagykunsági egyházmegye közgyűlésével egyidejűleg 
Kiss Áron püspök. Joó István gimn. felügyelő, az egy-
házkerület és a kebelbeli tanárkarok képviseletében a követ-
kező programm szerint ment végbe: 1. Reggel nyolc órakor 
isteni tisztelet, melyen hálaimát tartott Madarász Imre 
lelkész, s a templom történetét felolvasta Hajnal Elek 
lelkész. 2. A templom előtti téren az egyháztanács elnök-
sége úgy a gimn., mint a leányiskola újonnan emelt épü-
leteit az egyházkerületnek, mint egyházi főhatóságnak 
figyelmébe és pártfogásába ajánlja, Kiss Áron püspök az 
ajánlatot elfogadja s az épületeket fentartó testület további 
gondozására bízván, megáldja, mire a tanári kar és tanító-

testület átvették az új tanintézeteket. A karcagi ev. ref. 
gimn. igazgatója, Faragó János Pápára távozván, helyébe 
Simon Gézát választották meg. A presbyterium évi 800 frt 
fizetéssel egy vallástanári állást is rendszeresített a VI. oszt. 
gimnáziumban s ez állásra Szabó Imre ottani segédlel-
készt választotta meg. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Barcza Adolf földbirtokos, a 
budapesti theologiai akadémia igazgatójának 50 frtot 
adott át azzal a rendeltetéssel, hogy abból a theologia 
hallgatói részére, az önképző körben pályadíj tűzessék ki. 
A megfejtendő tétel, melyet maga Barcza úr tűzött kí, 
ez: »Az evangélium hatása az életre*. A pályamunkák 
megbirálására a theol. tanári kart kérte föl. — A szép 
tett önmagában hordja dicséretét. 

A főiskolai ifjúság valláserkölcsi gondozása 
érdekében emelünk szót. Bizalommal fölkérjük a gyüle-
kezetek lelkipásztorait, az iskolák tanárait s a művelt 
ifjúság barátjait, szíveskedjenek az egyetemre, műegye-
temre s bármely főiskolára jött ifjak figyelmét felhívni a 
»Református ifjúsági egyesület-re*, melynek az a célja, 
hogy a középiskolákból kikerült ifjúságot a keresztyén 
hitben és erkölcsi életben megtartsa, erősítse s az egyház 
élő tagjaivá növelje. Az egyesület minden hétfőn este 
fél nyolckor és minden csütörtökön este hat órakor. 
(Kálvin-tér 7. sz., hátsó lépcső, I. em.) tartja összejö-
veteleit. 

Az Eötvös József-kollegium szervezeti szabály-
zatát a király már jóvá is hagyta. E szabályzat szerint 
a kollégium a közoktatásügyi miniszternek van alárendelve. 
Az intézet élén áll a kurátor, ki mint a miniszter meg-
bízottja a felügyeletet minden irányban gyakorolja. (A 
kurátor jelenleg báró Eötvös Loránd). Az intézet tanul-
mányi fegyelmi és egyelőre gazdasági ügyeit az igazgató 
vezeti. Az igazgató és az érdekelt főiskolai tanárok és 
az alkalmazandó vezető szaktanárok közreműködésével 
irányozza és ellenőrzi a tanárjelöltek egyetemi tanul-
mányait, útmutatást ad az egyetemi előadások sikeres 
felhasználására, mint magántanulmányaik berendezésére. 
A kinevezendő vezető szaktanárok kötelessége magánta-
nulmányokra szánt időben az intézetben jelen lenni, a 
jelölteket egyenkint vagy csoportokban támogatni és szük-
ség esetén szakszerű értekezleteket vagy előadásokat 
tartani. A kollégium tagjai lesznek: az állam javadalma-
zottjai, az egyéb iskolafentartók alapítványosai, végül a 
fizetéses benlakók. Minden év végén a kurátor elnöklete 
alatt az igazgató és szakvezető értekezletet tartanak, mely 
alkalommal arra nézve döntenek, hogy a tanúsított szor-
galom és előmenetel alapján tagja maradhat-e az illető a 
kollégiumnak; négy évnél tovább azonban senki sem 
élvezheti a kollégiumi ellátást. A benlakó tagokon kívül 
a rendelkezésére álló helyiségek és segédeszközök mérve 
szerint a kollégium gyakorlatain és értekezletein az igaz-
gató engedelmével bejáró tagok is résztvehetnek. 

Egy tanító jubileuma. Szép ünnepélyt rendezett 
e hó 1-én a debreceni ev. ref. tanítóegyesület, midőn 
elnökének, a tanügy egy kiváló munkásának, Dávid 
Mihálynak 25 éves tanítói jubileumát megülte. Ez alka-



lommal bankett rendeztetett, melyen a kartársakon, a 
lelkészeken kívül a társadalom más osztályából is sokan 
részt vettek s Dávid Mihály alap címmel 76 forintot 
gyűjtöttek (azóta már 100-ra egésztilt ki), hogy annak 
kamata évenként az országos tanítói árvaház egy növen-
dékének adassék. 

A debreceni kollégiumban e hó 9-én d. e. kilenc 
órakor nyitották meg ünnepélyesen a folyó tanévet. Az 
oratoriumi isteni tiszteleten jelen voltak Kiss Áron püspök 
vezetése alatt, az egyházkerület, a debreceni egyház, a 
város küldöttei, a tanárok teljes számmal és az összes 
tanulóifjúság. Éneklés után Csiky Lajos főiskolai lelkész 
mondott szép imát s könyörgött a megkezdett évre áldást. 
Isteni tisztelet után a főiskola dísztermében Sass Béla 
akadémiai igazgató tartotta meg székfoglalóját a Zsoltá-
rokról s főleg azok keletkezési idejéről. Bemutatott néhány 
sikerült zsoltárfordítást is prózában. A hallgatóság élve-
zettel hallgatta a tartalmas dissertációt. Ezután az aka-
démiai ifjúságnak a VI. számú teremben gimnázium növen-
dékeinek pedig az oratóriumban felolvasták az iskolai 
törvényeket. A theologiára eddig csak 32-en iratkoztak 
be. Csekély a jogászok és a képezdei növendékek száma 
is. A gimnáziumban ellenben 770-en vannak. 

A besztercebányai gimnázium felavatása. A 
besztercebányai ev. gimnázium régi kényelmetlen épülete 
helyébe az ottani hívek adományából és országos gyűjtés-
bőlemelték azt a szép palotát, melyet szept. 4-én avattak 
fel. A 358 éves múlttal biró intézet, melynek egykor Bél 
Mátyás volt az igazgatója, Mikler Sámuelnek köszönheti, 
hogy a hatalmas összeg egybegyűlt, mert ő indította meg 
lelkes buzgalommal s vezette fáradhatatlanul a gyűjtést. 
Ujabban Hermáim Gusztáv lőcsei kereskedő, az intézet 
volt növendéke, IC.000 forintot adományozott a gimná-
ziumnak. 

A pápai új főgimnázium felavatása szept. 15-én 
ment végbe. Az alkalmi isteni tiszteleten Kiss József 
theol. tanár prédikált, az új tornacsarnokban pedig Czike 
Lajos esperes, a főiskola egyházi gondnoka mondott hatá-
sos alkalmi beszédet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A sárospataki theol. akadémia 

5-ik tanszékére a tanári kar első helyen dr. Rác Lajos 
sárospataki főgimnáziumi tanárt, második helyen Rác 
Kálmán theol. licenciátust. nyíregyházi segédlelkészt aján-
lotta; az igazgatótanács első helyen dr. Tüdős István 
theol. magántanárt, második helyen dr. Rác Lajost jelölte 
az elnök döntő szavazatával. A sárospataki jogakadémián 
megüresedett tanszékre egy képesített pályázó: dr. Mecner 
S. ügyvédjelölt jelentkezett, kit a jogi kar és az igazgató-
tanács megválasztásra ajánlanak az egyházkerületnek. — 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése alkalmával tar-
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tandó lelkészavató isteni tiszteleten, szeptember 22-én, az 
alkalmi beszédet Lévay Lajos sárkeresztnri lelkész fogja 
mondani. — A nógrádi ev. egyházmegye esperesévé ismét 
Svehla János lelkészt, felügyelőjévé pedig Benicky Árpád 
országgyűlési képviselőt választották. — Szeremley József 
alsószabolcr-hajdúvidéki esperes állásáról visszavonhatlanul 
lemondott; az e hó 10-én tartott egyházmegyei közgyűlés 
lemondását végre elfogadta és a szavazást a szavazást az 
esperesre elrendelte. — Debrecenben a 6-ik lelkészi állásra 
folyó hó 15-én folyt le a szavazás, melyben a szavazatra 
jogosultaknak mintegy felerésze vett részt; a választás 
eredménye az lőn, hogy Mitrovics Gyula sárospataki 
theologiai tanár 395 szavazattöbbséggel Szele György tétéi 
lelkészszel szemben debreceni lelkipásztorrá választatott. 
Szívesen üdvözöljük s működésére Isten áldását kérjük. 

* A dunamelléki egyházkerület egyházi érte-
kezlete szept. 24-én d. u. 4 órakor tartja ez évi össze-
jövetelét, melyen Komáromy Lajos, Szabó Aladár és Fetri 
Elek tartanak felolvasásokat. 

* A «Kis Tükör* érdekében emelünk szót. Ez az 
evangeliumi szellemű, olcsó, mert félévenként 1 forintba 
kerülő képes hetilap népünk körében áldásos munkát 
végez. Erősíti a keresztyén hitet, nemesíti az erkölcsi életet, 
szilárdítja a prot. egvháziasságot. Vannak benne tájékozó 
iránycikkek, vallásos elbeszélések és költemények, bibliai 
elmélkedések (többnyire képpel illusztrálva), megbízható 
közlemények a hazai és külföldi, az egyházi és iskolai 
eseményekről s polemikus »malom alatt«-i beszélgetések. 
Lelkészeink és tanítóink nemcsak a néppel tesznek jót, 
mikor ezt a vállásos néplapot terjesztik, hanem saját 
valláserkölcsi nevelő és lelkipásztori tanítói működésök-
ben is hasznos munkatársat nyernek, a gondjaikra bizott 
gyülekezetekbe és családokba pedig valódi keresztyén erőt 
és lelket visznek be e lapocskával. A »Kis Tükör* a mai 
hitközönyös és szektáskodó világban valóságos hitápoló 
és hitterjesztő missziót végez, minek fontosságát, azt hisz-
szük, nem szükséges bővebben fejtegetnünk lelkész és 
gondnok olvasóink előtt. 

* A gályarabok emlékének megkoszorúzása. A 
debreceni prot. nők körében szép sikerrel kecsegtető 
gyűjtés indult meg a célból, hogy az özv. Hegyi Mihályné 
által készíttetett gályarabok emlékét e hó 21-én törté-
nendő leleplezésekor megkoszorúzzák. Minthogy azonban 
a kezdet után jókora összeg gyűjtésére van kilátás, annak 
nagyobb részét maradandóbb célokra fogják fordítani. 
Ugyancsak e hó 17-én megkoszorúzták ez emlékkövet a 
debreceni ev. ref. felsőbb leánynövelő intézet növendékei 
is, mely alkalommal Nagy Gyula vallástanár tartott 
beszédet. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük az előfizetőinktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 
'VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



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

cimzendök. 
ICiadtf-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor JcönyvkeresTcedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di 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 . 

Meg-jeleink minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

IS'jyes szám ára 30 kr. 

ES ISKOLAI LAP. 

Elmefuttatás az egyetemes gyámintézetről, 
in. 

Mi lesz most már az egyházmegyei intézetek-
ből, ha a konvent i tervezet életbe lép? 

Mi lesz a solti egyházmegyéből? 
En nem tudom ; lelkésztársaim sem tudják. 

Vigyázunk és figyelünk, hol ta lá lnánk valami jó 
tanácsot , okos példát? Mit cselekesznek a nagyob-
b a k ? Debrecen, Nagy-Szalonta, Szabolcs, Békés 
ós az egész Tiszántúl? Mit a háromegyle tes P e s t ? 
Az agilis Ba ranya? A forrongó Somogy? A bérces 
Gömör papsága fogja-e ezentúl is fizetni járulé-
lékait saját egyházmegyéjének is, egyházkerüle-
tének is és egyetemes egyházi gyámegyletének 
is külön-külön ? 

Es mivel mindegyik autonomice intézkedik 
és mivel a szuper in tendenciáknak semmi köze 
hozzájok : melyik után induljon Solt? 

Bizonyos, hogy ú j tagokat többé nem veszünk 
be, mer t ú jabb és if jabb t iszt társaink kegyes tet-
szésétől függeni nem kivánunk. Ő nekik meg-
engedi a konvent i tervezet, hogy beléphetnek 
tetszés szerint. No, ha beléphetnek, ki is léphet-
nek tetszés szerint, ele ezt a kétféle tetszést mi 
nem akar juk , s ők egyszerűen kívül maradnak ; 
nem is bánják, mer t fiatal embernek egyfelé is 
elég fizetni ; de ezzel az az ifjú ember kívül 
marad a lelkészi körön is bizonyos fokig. Egy 
fonál el van szakadva abból a kötélből, mely 
egyházmegyéjéhez köti . . . 

Bizonyos, hogy nekünk tagsági díjainkat a 
magunk egyletébe tovább is kell fizetnünk, mert 
e r re kötelezve vagyunk özvegyeink iránt. 

Bizonyos, hogy (ha csakugyan kényszerí tve 
leszünk) fizetni kell az egyetemesbe is a 21l2°/0-ot; 
mivel peclig ezt az egyházmegyeiből nem fizet-
het jük, mer t ez az özvegyek megrövidí tése volna, 
f izetnünk kell külön ; a mely kétfelé fizetés ter-
hes lesz; annál t e rhesebb pedig, mivel mi már 
itt a Duna mentén mindnyájan I. osztályú minő-

sítvénynyel bírunk, a mi legalább is jelent annyi t ' 
hogy mindnyá junknak benőtt már a fejünk lágya 
annyira, hogy nem igen Ígérünk, legalább nem 
követelünk magunknak ha t esztendőt. * í g y i h á t 
a legtöbben köteles szeretetből hever teMtok^egy 
summácskát , egy safe deposityben és fizetün'B^S 
az őrizetért . 

Bizonyos, hogy osztozkodni sem fogunk azon 
a tökécskén, a mit gyűjtöt tünk, mivel nem tudunk 
franciául ós nem tudjuk mi a fond perdu, mi a 
sauve qui peut . . . 

Mi lesz hát be lő lünk? 
Most vagyunk huszonnégyen. Minden eszten-

dőben elköltözik közülünk egy, a nélkül, hogy 
helyébe lépne valaki. Végre 24 óv múlva csak 
egy marad : ráhagyjuk-e , hogy csináljon testa-
mentomot, vagy megcsináljuk még mos t? Es 
hogyan rendelkezzünk ? Az alapítvány — ha cél-
jától elvonatik — visszaszáll az a l ap í t ók ra : 
tehát a mi tőkénk is szálljon vissza azokra a 
tisztes egyházakra és jó urakra , a kik nekünk 
ezt a szép tőkét összerakosga t ták? így kell neki 
lenni, mer t papfiúk s t ipendiumára legfeljebb csak 
abban az esetben volna kedvünk gondolni, ha 
azok a papfiúk papságra készülnek, a mi r i tka 
eset a szép magyar hazában. 

Nem kérdem, mi lesz a t iszáninneni egy-
házkerüle t 170,000 forintjából, mi lesz Erdély 
százezeréből? Ne utasítson vissza senki, hogy 
semmi közöm hozzá; mer t van! Van közöm min-
denhez, a mi Magyarországon történik ós min-
denhez, a mi a magyar egyházban történik. Mi 
lesz velők ? Áldással szolgálták ecldig a szegények 
ügyét ós fogják ezután is, míg lesznek olyanok, 
a kiket a magyarországi egyetemes ref. egyházi 
közszeretet kívül feledett a maga kerítésein, ele 
ha majd a végső is becsukja ajkát, áldással fogja-e 
szolgálni azután is az eddig szolgált ügye t? A 
szuper intendencia nagy és hatalmas, kétségkívül 
jó ra fogja fordítani, de nem fordí that ja másra, 
mint kitűzött céljára, de sőt forrásai t sem szabad 



neki kiszáradni engedni, mer t ezzel tartozik a 
halot taknak. Részleges ügyet szolgál tehá t ezen-
túl is, az egyetemes mel le t t? 

Mi lesz az egyházmegyékből? Nem hajlan-
dók alapjaikat odaszolgáltatni, de nagy a haj lan-
dóságuk, hogy az egyetemes gyámegyletet ürü-
gyül használván, a maguké t megsemmisí tsék. 
Revíziók, dugdosás, jogvitatás, végrendelkezés 
t i tkon ós nyilván. Mintha a ta tár jönne, óvó rend-
szabályok te remnek a zöld asztalokon. Jámbo-
rok! ne féljetek. Az »egyetemes« nem bánt j a a 
t i e teke t ; bár b á n t a n á ! Egyszerűen csak engedi 
elpusztulni. Egyik egyházmegye már tavaly meg-
tet te a végrende le té t ; gazdátlanul maradandó 
kincseit papfiúk s t ipendiumára szánta alapul, 
a miről nekem az Amaleki ták barmai ju tnak 
eszembe. Jó célra fordítani, de nem a maga céljára. 
Mintha nekik joguk volna rendelkezni akár a 
holtak nevében, aká r az egyházak nevében, 
kiknek szintén ott vannak elvegyülve filléreik 
ós koronáik, és a kiket ebben az időben bizo-
nyosan terhelni fog az országos gyámegylet adója. 
Felső-Baranya franciául beszél foncl perdu-röl, a 
mi magyarul azt teszi: sauve qui peut. Azután 
német re viszi át és beszél további fizetések fel-
függesztéséről, az országos intézet életbelépte-
tésével lezárandó intézet jelenlegi tagjainak szer-
zet t jogairól , ezeknek teljesen és kétségbevonhatat-
lan biztossággal való biztosításáról. Ez a lélek, 
(lélek valóban: vi l lámszárnyakon jár) egy pillanat 
alatt be jár ja az országot. Tegnap Baranyában, ma 
ha jna lban már Zemplénben. — Hegyaljáról Hegy-
al jára! Zemplén is kimondta a s tatár iumot, imént 
alakult gyámegyleti vagyona 6000 forintos tőkéje 
fölött. Ugyan siet vele! Ha j anuá r 1-ső napján 
életbe lép az egyetemes, ez esetben a pénztárnok 
kötelezve van január 3-ikáig mindenkinek megküldeni, 
a mit eddig befizetett; és pedig kamataival együtt. 
Csudálatos évadja a szerzett jogok és testvériség-
egyenlősóg-szeretet összeháborodásának. Fonds 
perdus. Sauve qui peut. Osztozzunk. Liquidál junk! 

Ha mindenüt t így megy, pedig így fog 
menni, ötven szép hajlók, minden árnyékos lige-
tével együtt elpusztul, s helyén egy kaszárnya 
emelkedik. 

így áll a dolog. Fond perclu és liquidatio. 
S t ipendiumokra t ravestál t özvegy-árva-alapok és 
szerzett jogoknak teljesen ós kétségbevonha-
tat lan biztossággal való biztosítása. Ó konvent! 
Hallocl-é ezt? Szegény emberek vagyunk s nem 
bír juk két felé: azt mondja Ung. A magunkét 
nem adjuk, inkább szétszedjük: azt mondja Bara-
nya. Neked pedig, úgy látszik, választanod kell: 
melyik kel l? Ötven szépen épült hajlók egy sugár 
torony körül, vagy egy mértani számításokra 
tervezet t palota az ötven romjain. Es ha leg-

alább mind az ötven egyszerre ju tna pusztulásra , 
könnyebben lehetne feledni, de nem úgy fesz. 
A palota felépül elébb, azután fognak a haj lékok 
lebontásához. Előbb a tetőzetet szedjük le a szer-
zett jogú csáklyákkal ; azután a ge rendáka t füré-
szelgetjük ki, ajtókat, ablakokat kifeszegetünk, 
további fizetéseket felfüggesztő feszítő vasakkal ; 
a fa(jadeokat majd lemossa az eső kétségbevon-
hatat lan biztossággal. Lesz olyan is, a mely nem 
éri meg a bontási munkát , az ott roskadoz; és 
olyan is, a mely véletlenül kigyullad oktalanság-
ból vagy gonosz szándékbó l ; és tüze ellátszik 
messz i re ; és füst je marni fogja szemeiteket, ti 
tanácsban ülő személyek. 

így lesz vége a mi szegény másfél milliónk-
nak. A mit 30 esztendő alatt gyűj töt tünk, vége 
lesz másik ha rminc év alatt, hogy ember nem 
tud ja hol volt, hová lőn. Már is megperdül t a 
dob. Fond perdu, fond perdu, fond perdu . Szer-
zett jog. Ha az egyházmegyéknek joguk van oda 
nem adni, joguk van vele tetszés szerint ren-
delkezni is. Ez az ő belügyök. Autonomia. Szava-
zás, melynél egyetlen egy szál egység, talán a 
legértet lenebb dönt. Pedig 

Még ha valamely nagyobb hatalom, vagy 
erős pá r té rdek ellenezte volna is, hogy az egye-
temes intézet az egyházmegyei gyámegyletekből 
szerveztessók: magának a papságnak minden 
eszközzel oda kellett volna törekednie, hogy ezek 
felhasználatlanul, beillesztetlenül ne maradjanak , 
mert azt csak nem gondolhatta, hogy az ő hozzá-
já ru lása ós pedig je lentékeny hozzájárulása nél-
kül egy országos intézet létre jöhessen. Ma már 
láthatja, hogy vagy a maga ereit kell elvagdalni, 
vagy a konventi tervezetet cs i rá jában elfojtani, 
mer t mindket tőt nem bírja meg. 

Es másfelől bármily erővel állott volna is 
ellene a papság az egyházmegyei intézetek be-
illesztését célzó konventi tö rekvéseknek: a kon-
ventnek kötelessége lett volna az egyházmegyéket 
adclig fárasztani, míg bele nyugosznak; nemcsak 
azért, mer t a konventnek őrködnie kell a fölött 
is, hogy a lelkészek ket tős teher re l meg ne ter-
heltessenek, és a fölött is, hogy a már életképessé 
vált intézetek össze ne zsugorodjanak: hanem 
azért is, mer t nem a mi törvényeink, nem a mi kon-
venti gyűléseink, nem is a mi M?a%?-institutiőnk, 
nem is a mi lelkészválasztási szabályaink, hanem 
egy az összes egyházmegyék alapjaira épített 
egyetemes gyámintézet lenne a mi országos egy-
ségünknek legelevenebb organuma, legerősebb 
kapcsa, leghata lmasabb kifejezése. 

Egy ha ta lmas csatorna, melynek vizét ha tvan 
forrás táplálja, frissíti. 

Egy erős vár, hatvan bástyával. 
Egy gyönyörű gépezetű pe rpe tuum mobile, 



melynek hatvan kereke egyszer mozgásba hozva 
pontosan összevágva őrli a kenyérnek való lisztet. 
Még a molnár ja i is tiszta kezűek; egyiknek sem 
ragad sem a kezére, sem a r u h á j á r a a liszt. 

Nagy és sok el lenőrzés alatt, kevés költség-
gel, híven ós mégis sokkal gyümölcsözőbben 
kezelve, mint bármely központi intézet. Tőkéi 
az egész országban arányosan elhelyezve; ha az 
egyiket veszély éri is, senki sem érzi kárát , oly 
csekély. 

Ha valahol egy bank keletkezik néhány 
millió tőkével: első dolga a vidéken fiókokat 
nyitni, agen tu ráka t állí tani: mi pedig ezeket a 
kész fiókokat szándékosan zár juk-e be, ós a 
legmegbízhatóbb agen tu ráka t szándékosan mel-
lőzzük-e ? 

A konventnek még ha ta lmában van ezeket 
ós az ezek nyomában emelkedő kérdéseket tár-
gyalás alá venni ; másnak nincs senkinek. Látom 
a sokféle módosítások itt is amott is sa r j adnak 
bokrosán, mint mikor a tarlón kikél az elhullott 
búzaszem, de abból egyből sem lesz kalász, még 
kevésbbé aratás. A super indent iák még szólhat-
nak hozzá, még véleményeiket e l ju t ta that ják a 
konvent elnökéhez: de az ón aggodalmam szerint 
vagy az a konventi végzés nem fejezi ki a kon-
vent akara tá t , vagy a super in tendent iák minden 
véleményezése fölösleges. Mert ha a vélemény 
lényegtelen, ká r vele az időt vesztegetni; ha 
lényeges: az a dolgok fejlődését már föl nem 
tar tózta that ja . A mathemat ika nem alkuszik. 

Mit kellene tenni? 
A konvent igen komoly utasí tást adott tag-

ja inak : használ ják fel tel jes befolyásukat arra, 
hogy az életbeléptetés meg ne akadályoztassák. 
Ha volna erőm s befolyásom, a végkimerülés ig 
a r r a használnám fel, hogy azt a tervezetet meg-
akadályozzam, egyedül és kizárólag azért, mer t 
előttem egyetemes egyházunk szorosabb egye-
sülése a fő; és nekem nem a gyámintózet kell, 
(az van nekem itthon) hanem az egyházmegyék 
unióján alapuló gyámintózet. 

Miért vázoltam itt ezeket? 
Nem volt szándékomban a konventi terve-

zetet megtámadni , noha ezen tar tózkodásomban 
szinte a lehetet lenséggel küzdöttem. De zára-
dókul annyit ki kell mondanom, hogy a kon-
venti tervezet az ügyet egy lépéssel sem vitte 
előbbre mint elődei, s ha egy vagy több lépéssel 
e lőbbre vit te: az a lépés nem volt üdvös. Sok 
megoldatlan kérdés van még, a melynek meg-
oldása természet szerint előbb való, mint a végső 
határozat . 

Hogy az egyházmegyéknek nincs joguk elzár-
kózni attól , hogy tőkóik az egyetemesbe beleil-

lesztessenek s hogy a beillesztés módja megke-
resendő, meg is található. 

Hogy az egyházmegyéknek a maguk alap-
szabályukhoz a felsőbbség megerősí tő szándékát 
megszerezni e lengedhetet len kötelesség, mer t addig 
fiktív órvénynyel bírnak. 

Hogy az egyházmegyék nem kérzdeztet tek 
még meg: mit szólnak egy beillesztési t e rvhez? 
Ad ják -e a magokét vagy nem? 

Hogy a konventnek, sőt még a zsinatnak sem 
lehet, legalább nem igazságos dolog, hatalomszóval 
kényszerí teni a már hivata lban levő lelkészeket 
arra , hogy bármely előnyösnek mutatkozó gyám-
intézetnek is tagjai legyenek és 

hogy ez minden kényszerí tés nélkül csak 
az egyházmegyék beleillesztésével és uniójával, 
tehát az én, vagy legalább főbb elveiben az 
enyémmel azonos rendszer szerint tör ténhet ik . 

Hogy nem felesleges ugyan, de nem is sok 
haszonnal járó dolog volt kész alapszabályokkal, 
meg annyi Sibylla-könyvekkel kezdeni meg a 
kezdet kezdetét, mer t ez csak a módosítások és 
ötletek milliónyi ra já t keltet te ki a mi kodifi-
kálásra különösen alkotott és kiképzett agyunkban. 

Hogy a legközelebbről érdeklet tek, a lelké-
szek nagy sokasága azt az egész intézményt nem 
tar t ja sürgős dolognak s hogy ennek megalkotását 
évekig is lehet halasztani, különben másnemű 
mozgalom indult volna már meg ennek érde-
kében. De még eddig a vitatkozások folyvást azt 
tárgyalták, hogy miként legyen ós sohasem azt, 
hogy legyen. Egyszóval mi várhatunk és vá r junk 
is inkább, mintsem egy mindenkinek kelletlen 
törvény igájába ha j t suk nyakunkat . Mert a tör-
vényt novellázni is nehéz, hát még eltörölni! 

A dolognak summája pedig ez: Ha a kon-
vent már csakugyan k imondta az utolsó szót, 
fogadjon el legalább egy lényeges ós egy lényeg-
telen módosítást. 

A lényeges módosítás ez: a 3. §. módosíttas-
sák ekként : 

3. §. Tagjai : »A magyar korona területén, vagy 
bár azonkívül, jelenleg működő lelkészek fakultative, 
az ezután szolgálatba lépők pedig kötelezőiega. 

Ennek ket tős haszna lesz. Egy esztendő 
alatt t isztában leszünk azzal, minő ér téke van 
az alapszabályzatnak. Mert ha előnyösnek ítélik, 
bizonyosan törik egymást az emberek, hogy ezeket 
az előnyöket magok részére biztosítsák; távol 
maradnak ellenben, ha é rdekeiknek nem felel 
meg. így egy nagy országos szavazás fog tör-
ténni, kétségbevonhatat lanul illetékes és igaz 
ítélettel. Másik haszna pedig, ós ez nem meg-
vetendő haszon: Minél kevesebben jelentkeznek 
a jelenleg működő lelkészek közül, annál keve-
sebb lesz a pénztár évi kiadása; következőképen 



a kamatok tőkésítésével annál inkább növekedik 
a tőke és annál biztosabban teljesíti fizetéseit, 
mikor rákerü l a sor. Mivel pedig e tervezetnek 
főcélja a tőkegyűjtés, e z , a cél el lesz érve, sőt 
csakis ezen az úton lesz elérve legbiztosabban. 

A lényegtelen módosítás, pedig, a melyet kér-
nünk kel lene: 

»Töröltessék a 19. §. c)«. Ez nem méltó 
mihozzánk. 

Baksay Sándor. 

Papi hivatás, papi jellem. 
Felolvastatott a f.-szabolcsi ev. ref egyházi értekezlet 1895. évi 
aug. 6-án tartott gyűlésén, kinyomatni, egyházmegyénk minden lel-

készének megküldetni határoztatott az értekezleti gyűlés által. 

Szeretett testvérek! Sokszor beszélünk a hívek közö-
nyéről, az erkölcsiség alásülyedt voltáról, a papi tekintély 
hanyatlásáról; némelyek a tudomány fejlődését s vallás-
ellenes magatartását okolják e bajok miatt; mások a túl-
ságos egyházi terhek miatt aggódnak; vannak ismét, kik a 
családi erkölcsök elfajulásában keresik a baj kutforrásait és 
sajnosan nélkülözik népiskoláinkban is a vallás lelkiismere-
tes buzgó tanítását; felemlíttetik igen gyakran a napi sajtó 
romboló hatása is, mely megfontolatlanul közöl hasábjain 
oly dolgokat, melyek ártalmasan, sőt pusztítólag hatnak 
a valláserkölcsi életre. 

Be kell ismernünk, hogy mindezek, sőt itt elő nem 
számlált többféle okok, egyenként és egyetemben hozzá-
járulnak korunk erkölcsi elfajulásának előidézéséhez: azon-
ban egy körülményt, mely pedig hatalmas tényezője az egy-
háziasság pangásának, a valláserkölcsi élet pusztulásának, 
ritkán szoktunk nyilvánosan emlegetni, és ez némelyekben 
a papi hivatás, a papi jellem fogyatékos volta. 

Azt hiszem, nem csalódom, midőn ebben a meg-
győződésben vagyok, mert a gyülekezetben a papnak kell 
lenni az erkölcsiség, a krisztusi jellem mintaképének, ő reá 
néz a gyülekezet, az ő viselkedése lehet úgy a jónak, mint 
a rossznak kútforrása. Ha látja a gyülekezet, hogy az, ki 
az üdv útját egyengetni hivatva van, letérőket keres az 
egyenes útról és erkölcstelenségbe sülyed, ha látja, hogy 
az, ki a Krisztus törvényeit prédikálja, maga a Mammon 
oltárán áldozik, lehetetlen, hogy erőt ne vegyen a nagy 
tömegen a hitetlenség és tisztátalan élet, s mind tovább 
ne harapózzék az a napjainkban annyira elterjedt meg-
győződés, hogy a vallás nem egyéb, mint a tudatlanok 
fékentartására kigondolt csalás. 

Hadd állítsak tehát én ez alkalommal magunk elé 
bizalmas értekezleti körünkben egy oly tükröt, melyből 
mindnyájan, én is más is, kiben fogyatékosság van, fel-
ismerhetjük hibáinkat, mulasztásainkat, gyengeségeinket. 

Szólani fogok tehát ez alkalommal két egymással 
szorosan összefüggésben álló dologról: a papi hivatásról, 
és a papi jellemről. 

* * 
* 

A papi hivatásról szólok először. Nem lehet ez alka-
lommal célom mélyebb történeti reminiscentiákba bocsát-
kozni ; feladatomhoz képest csak annyit jegyzek meg, hogy 
a papi hivatás lélek szerint való betöltése minden időben 
üdvös hatással volt a nép vallásosságára és az erkölcsi 
életére. 

A régi zsidóknál akkor is, midőn a patriarchák gyako-
rolták a népigazgatói tisztét, akkor is, midőn Melchizedekben 
a papság a királysággal egyesítve volt, akkor is, midőn a 
papi méltóság az Áron családjára bízatott s egész fényé-
ben és pompájában tündökölt: a papok emelték, vagy 
sülyesztették a nép erkölcsi jólétét, sőt nemzeti erejét 
és hatalmát is. A papoktól már a Mózesi törvények meg-
kívánták a tiszta, feddhetetlen szent életet (II. Móz. 19. 22.). 

Midőn pedig a papság hivatása méltóságáról meg-
feledkezett : a zsidó nép erkölcsi és fizikai erejében hanyat-
lott. szolgaságra jutott, sőt mivel a papok megvetették az 
igaz tudományt, Isten is megvetette őket, eltörölte a zsidó 
népet papjaival együtt, hogy fölléphessen az újtestamen-
tomi papság élén az egyedüli igaz főpappal, a lelkek feje-
delmeivel : a Krisztussal. Ki előttünk egész fenségében 
föltárta a papi hivatás méltóságát és fontosságát, mely ép 
oly távol áll a kaszt- vagy osztály rendszertől, mint álta-
lában a rendi szervezettől. 

Lássuk tehát most már a papi hivatást Krisztus pél-
dája és az ő evangeliuma fényénél! 

Valóban, ha feltekintve ama dicsőséges főpapra, végig 
nézünk sorainkon, a megsemmisülés érzete tölti be szivün-
ket, lelkünket! Hányadik az közülünk, a ki az ő nyomdo-
kaiba egyengetné lépteit? Nézzük őt tanítói tisztében. 
Bizony még a legelső, a legnagyobb is közöttünk a tanítás 
terén hozzáhasonlítva csak rebegő gyermek az eszmék ki-
fejezésében, az isteni igazságok közléseiben. Nála minden 
oly természetes és érthető. Lelke előtt föltárul egyszerre 
a mélységes magasság és ajkaira ömlenek az isteni titkok 
Példázatainak varázsképei közül mintegy kilépnek az életbe 
s bevonulnak az emberi szívbe az örök igazságok! Nézzük 
őt, mint az erkölcsi betegségek gyógyító orvosát! Mennyi 
szeretet árad szivéből, mennyi bizalomkeltő leereszkedés 
a szánalomraméltó bűnösök iránt, midőn a bűnös nőnek 
megbocsátja bűneit, midőn a megtérés után epedő Zakeust 
megvigasztalja! ? 

Vagy nézzük őt bántalmazóival szemben! A leg-
rettenetesebb hálátlanságot követi el ellene Júdás, kit jósá-
gával elhalmozott és mit tesz vele? Talán ellene lázítja 
többi tanítványait? Talán bosszúra gondol? Nem! Egy-
szerűen reá mutat, értésére adja, hogy ismeri alattomos 
tervét, gonosz szándékát, azután engedi, hogy belátása 
szerint cselekedjék, s mert kijelentései meg nem térítik, 
hagyja menni megtorlás nélkül azon az úton, melyen majd 
le fog roskadni lelkiismeretével küzdendő rettenetes har-
cában. Igazságtalan bántalmazóinak is megbocsát, érettök 
imádkozik; csak az igazság elfordítóitól, a megátalkodott, 
a fondor lelkű farizeusoktól fordul el, azok mint meg-
átalkodottak Istentől, igazságtól elfordultak, meghaltak reá 
nézve. 



Bizony ő a tökéletességbe, az örökkévalóságba vezető 
főpap. 0 az igazi pásztor, ki csak hivatásának él, s midőn 
kell, életét is adja az ő juhaiért. 

Élete tiszta, szeplő nélkül való, viseletében szerény, 
szelíd szintén az alázatosságig, de az isteni igazságok 
védelmében törhetetlen és kemény mint acél. Nyájas, le-
ereszkedő még a gyermekekkel szemben is, de erélyes és 
bátor ott, hol a megátalkodottságot és képmutatást osto-
rozza. 

íme a hivatását szentül betöltő főpap fenséges 
munkakörében! Előttünk áll hát az eszménykép a papi 
pályán. A fennebb ecsetelt néhány vonás elénkbe tárja a 
pályát, melyen haladni tartozunk; azonban az evangelium 
részletesebben is körvonalozza a papi hivatást. 

Hogy valaki híven sáfárkodhassék a lelkiekben, min-
denekelőtt benső hivatással kell bírnia e pályára; vagyis 
éreznie kell bensejében azt a titkos ihletést, azt a benső 
vágyat, mely ellenállhatatlan erővel vonja őt az Úr szol-
gálatába, az Istenországa terjesztésére, az isteni örök 
igazságok hirdetésére. E szent hivatás átható érzete le fogja 
győzni az emberi gyengeségeket, gyarlóságokat, s habár 
így szól is Pál apostollal az Úrnak szolgája: »Mi is embe-
rek vagyunk és olyan indulatok vannak bennünk, mine-
müek ti bennetek« (Csel. XIV. 15); mind a mellett foly-
vást az evangelista ama szavait forgatja elméjében: *az 
én elledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki 
engemet elbocsátott« (Ján. IV. 3.). 

Érezni kell továbbá szivében, lelkében az Isten 
dicsőítésének szükségét, kell, hogy kedélyét, lelkiismeretét, 
összes szív-, lélekvilágát folyvást a zsoltárírónak ama 
szavai tartsák éber hangulatban: *az Istent dicsérem az 
ö beszédiért, az Istent dicsérem., bízom, nem félek, mit 
árthatna nékem az ember?« (Zsol. V. 40). Kell, hogy 
szivét, lelkét, eltöltse az emberszeretet, az emberiség 
jövőjébe vetett hit, mert e nélkül buzgó és kitartó mun-
kára nem lehet képes; emberszeretet és az emberiség 
jövőjébe vetett hit nélkül a pap csak rest és hanyag 
szolga, hitvány béres, ki csak bérért, kenyérért szolgál, 
nem benső tudataiból, nem lélek szerint; munkájának 
gyömölcsei nem táplálják a gondjaira bízottakat az örök 
életre. Azért mondja az írás: *jaj azoknak a pásztoroknak, 
kik a maguk hasznát keresik, nem azokat, melyek a 
Krisztuséi«. (Filipp. II. 21.), és ismét: > ja j azoknak a 
pásztoroknak, a kik csak magukat legeltetik« (Ezek. 
XXXIV. 2.). 

llv benső hivatással bíró lelkész ajkán lesz aztán 
élet és áldás a tanítás, az igehirdetés. Minden időben nagy 
feladat volt ez a papi hivatás körében, azonban korunkban 
szerfelett meg van nehezítve. Midőn ezeket mondom, nem 
az a lelkész lebeg szemeim előtt, ki a tanítást, az ige-
hirdetést egyedül a templomi szószékre hagyja. S ott is 
megelégszik annyival, hogy felvigyen magával egy-egy 
nyomtatásban megjelent prédikációs könyvet s ott elol-
vassa minden előleges átalakítás, tanulmányozás nélkül, 
s jó ha nem épen ott vágja ki, mikor fordítani kell, mint 

erre számos példát lehetne említeni, nem? hanem azokat, 
kik hivatásszerüleg járnak el a tanítás, az igehirdetés 
verejtékes mezején is. Bizony az ilyeneknek nagy feladat, 
komoly munka a tanítás. 

Már, hogy mai világban valaki sikeres igehirdető 
lehessen, annak előzetesen sokat kell tanulnia. A tudo-
mány ma minden irányban rendkívül kifejlett, különösen a 
természettudomány górcsővei és hatalmas csillagvizsgálói 
semmivé tették ama borongó félhomályt, mely a vallást 
sok ideig körülvette; a lángelmék felfedezései elfújták 
azokat az álmokat, melyekkel a fanaticus elmék mint-
egy ábránd-világot képeztek a vallásból. Ismerni kell az 
igehirdetőnek a tudomány mai állását, vívmányait, az 
ezek nyomán feltisztult eszméket, fogalmakat, melyek csak 
azokat tépték le a vallásról, melyekkel a rövidlátású 
emberi elme cifrázta fel azt, vagy mint a Nagy Dobos 
kifejezi valahol: »csak azon szemétdombokat tisztították 
el a vallás élő fájának tövéről, melyeket az emberi rövid-
látás és rosszakarat halmozott ott fel, hogy életadó ár-
nyékában a megfáradott emberiség örök pihenőt és üdü-
lést találhasson*. 

At kell hatva lenni attól az igazságtól, hogy ezen 
a földön csak egy van állandó és örök és ez az Isten-
nek igéje, mely még akkor is megmarad, midőn elmú-
lik e föld és világ. így éreznie kell, hogy az ö gyarló 
ajkaival az Úr beszél, s azon lelkesedés hatása alatt kell 
megnyitnia minden alkalommal ajkait, hogy ő az Úrnak 
akarja megnyerni a tévelygő lelkeket, Istenhez akarja 
vezérelni az embereket. Át kell hatva lenni attól a tudat-
tó), hogy tökéletesebb tudomány nincs annál, melyet az 
Idvezítő hirdetett, tanított, hogy nem adatott más név, mely 
által megtartathatunk, mint a Krisztus. Éreznie kell, hogy 
ő hirtelen elmúló töredékeny szivében, e romlandó cserép-
edényben isteni kincseket, hordoz: az Istenfiúságot, az 
örökkévaló üdvöt, mely az összeroskadó szívből vissza 
felmosolyog az égre, s fénynyoma még a földön is fen-
marad a halál után, mint az átvonuló üstökösnek, vagy 
a fényes meteornak sugár uszálya ott marad az égen 
annak átvonulása után is. 

Ezek mellett az izlés napjainkban általában még a 
köznépnél is kifejlődött, a tudományos ismeretek mellett 
most megkívánják az igehirdetőtől, hogy tanításait szép 
ízléssel, távol ama ferde felfogástól, mely ennek előtte a 
módosságban kereste a hatást és tetszelgett magának, páro-
sítsa, mely szintén tüzetes tanulmány és gyakorlottságot 
igényel. Bizony csakis ott lehet az igehirdetéseink óhajtott 
sikere, hol az alapos ismeretek, a komoly tanulmány, a 
természettudományok és az irásmezején való jártasság 
benső ihletéssel, jó Ízléssel, melegséggel, közvetlenséggel 
van párosulva. 

Lukács Ödön. 



I S K O L A Ü G Y . 

Tanévet megnyitó beszéd. 
Nagy tiszteletű és tekintetes elöljáróság és tanári kar! 

Kedves tanuló ifjúság! 
A jóságos Isten atyai karja elvezérlett az 1895/96-ík 

tanév küszöbéhez. Áldott legyen érte szentséges neve! 
Tehát beköszöntött az új tanév ezer édes, biztató 

reményével, adja az ég, hogy vége majdan csak kévésünk 
szivére hozzon keserű csalódást. Egy-egy tanév kezdete 
a reménykedő szülőknek, a bízó növendék ifjúságnak lel-
két a hozzáfüződő várakozásnál fogva, mindannyiszor 
ünnepélyes érzelemre hangolja. Tanintézetünk Isten jóvol-
tából 172 ízben állott már ez ünnepélyes határkőnél; de 
egyetlen tanév kezdetét sem ünnepelhette magasztosabb 
örömmel és komolyabb meghatottsággal e tanintézet ser-
dülő ifjúsága, mint a mai napon. 

Nagy idők küszöbén, állunk országostul és nemzetes-
tül. Ezer éve annak, hogy vitéz apáink, a dicsőséges Árpád 
nemzete, a hármas bérc fellegekbe nyúló ormai alatt, a 
a négy folyam áldott síkjain diadalmas fegyverével hazát 
szerzett. Nemzetünk, ha a nagy Isten is úgy akarja, életé-
nek legfontosabb forduló pontjára jutott. Mindenekelőtt a 
legtisztább hála szeplőtlen áldozatát kell bemutatnia a 
magyarok kegyes istenének, a miért fajunkat ezer viszály, 
ezer hányatás, adáz ellenségeink annyi agyarkodása után 
és ellenére, mind máig megtartotta ; viszont a költő szerint 
a népek hazája, a nagy világ előtt beszélő tényekben 
kell bemutatnia a magyarnak, hogy az az ezer év nem 
suhant el hasztalanul fölötte; hogy nemcsak élünk ten-
gődve, hanem a művelt nyugat nyüzsgő versenyében tisz-
tességes helyet is foglal el és biztató zálogát hordozza 
romlatlan erejében egy újabb ezredév életének és biztos 
haladásának. 

Ha már nemzeti életünk eme nagy fordulója a neme-
sen büszke önérzet mellett egyszersmind komoly magábaszál-
lásra szólítja az egész nemzetet: az iskolának, az ifjúság, a 
nemzet jövője eme veteményes melegágyának sem szabad 
kimaradnia úgy a nemzeti közöröm ünneplő zajából, vala-
mint a megillető részét ki kell vennie a magába szállás, 
a jövő küzdelmeire való komoly előkészület nagy gondjá-
ból is. E végből akarok szeretett ifjak ez órában néhány 
eszméitető gondolatot lelketekben megpendíteni. Figyeljetek 
szavaimra ! 

* * * 

Ezer éve, egy testvértelen, Európa népeitől nyelvé-
ben és vallásában, szokásaiban és egész lelki világában 
teljesen elütő — de eredeti — egy maroknyi, újabb tör-
ténettudósaink szerint alig 100,000-nyi, a kik legtöbbet 
engedtek, azok szerint egy félmilliónyi népfaj robog be 
ebbe a természetnek úgy szépségeiben, mint gazdagságában 
egyiránt Isten kedvelte ország síkjaira. Ez a szilaj, elpusztítha-
tatlan, testi és lelki őserőtől duzzadó, harcra termett, bátor, 
de azért eszesen óvatos, a veszély döntő perceiben a lehetet-
lenre is vakmerő, ez a csekély műveltségű, de annál több 
természetes észszel, gyakorlati tiszta látással felruházott, 
gazdag és teremtő képzelmű, épen azért a tudomány és 
művészet, az előhaladás és közművelődés minden eszméi 
és tényezői iránt teljesen fogékony, ez a felviharzott indu-
latában emésztő tűzként mindent megsemmisítő, rohanó 
árként mindent elborító, de nyugodt óráiban barátságos 
sátra alatt a soha nem látta idegen, sőt az oltalma alá 

menekült ellenség iránt is föltétlenül vendégszerető, ez az 
öregek és érdemesek iránt tiszteletet tanúsító, a nők iránt 
lovagias, ígéreteihez hű, szava mellett önkárával is kitartó, 
ez a méla komolyságra hajló, de az élet legnemesebb, 
sőt kitörő örömeire is fogékony népfaj: a magyar. 

Ez a magyar nép állandó országot létesít azon a 
földön, a mely a történet emlékezése óta kelet vándor-
népeinek csak országútja, legfeljebb pihenője volt, ezer 
éves hazát alkot ott, a hol a világfelforgató nemzetek 
is csak ideiglenes szállást tudnak teremteni; és hazát alko-
tott olyat, a mely a szabadság és alkotmányosság fölszentelt 
földje volt mindenha, a szolgaság megalázott hona nem 
tudott lenni soha. Ez a jogaira és szabadságára féltékeny 
nép míg száz szemű éberséggel őrzi szabadságát, testvéries 
önzetlenséggel, sőt nem egyszer vétkes pazarlással osztja 
meg kiváltságait az önkényt meghódolt, vagy beköltözött 
népfajokkal; mert durva hazugság a magyar nemzet zsar-
nokságáról beszélni. Ezer éves életünk, a ránk agyarkodó 
hazai népfajok egyeseinek rakoncátlansága e ráfogásra a 
kiáltó cáfolat. Ez a népfaj — igaz — jóval több mintegy 
félszázadon át duló hadaival beszáguldozta Európát, dél-
nek le az ős Rómáig, nyugotra a Pyrenékig és keletre 
Bizáncig, de levezekelte eme bűnét, midőn később önvére 
ontásával szerzett nyugalmat a tőle egykor rettegő nyu-
gotnak. 

Kedves tanítványaim! íme röviden harcos apáink 
jellemének főbb vonásai. Mért tagadnék? nem hiányzottak 
gyarlóságaik. De ha előbb-később a sorsokat intéző gond-
viselés és saját arravalóságtok a közügyek mezejére szólít: 
igyekezzetek ama gyarlóságokat, a melyek elődeinket is 
nem egyszer az enyészet szélére sodorták, gondosan levet-
kezni. De viszont önérzelemmel mondhatjuk, nagyobb 
számmal voltak erényeik, a melyek édes hazánkat és 
letiport fajunkat a sír széléről kiragadva, nem ritkán a 
halalom és a dicsőség magaslatára emelték, szivetekben 
megsokszorozva utánozzátok azokat. Igv szeressétek ren-
dületlenül ti is mint ők az édes hazát, munkáljátok a 
béke ölén annak holdogságát tettel és áldozattal, a vész 
viharában önfeláldozással és véretek ontásával is. Legyetek 
mint apáitok valának, hazánk jogainak és szabadságának 
odaadó hivei, bátran a hatalommal szemben, még ha a 
sötét börtön, a vérpad, vagy a hontalanság keserű kenyere 
lenne is a jutalom; de legyetek erősek úgy az izgatag 
népkegy, mint a hatalom kápráztató kitüntetéseivel szemben. 
Legyetek férfiasan merészek a nehéz kürülmények között 
és sohasem elbizakodottak a csalfa szerencse mosolyára. 
Osztályos testvérekként tekintsétek, mint ők, a hazai 
nemzetiségek fiait. Nektek velők, és nekik veletek együtt 
kell élnetek és halnotok; csak együtt lehet örvendenetek 
a közös boldogságnak, együtt kell hordoznotok a sors 
mostohaságát is. De ugyanezt kell igazán megértenie a 
a haza valamennyi nemzetisége fiainak is Tudniok kellene, 
hogy e haza földjén sohasem volt valódi szabadság, csak 
ha a magyar lobogtatta annak zászlaját; közös szolgaság 
földévé borult az azonnal, mihelyt a magyar kezéből 
bármely hatalom kicsavarta azt. Valamint a mult századok 
viharaiban vállvetve harcoltunk és közösen ontottuk vérün-
ket a drága édes anyáért: épen úgy csak együttes munkál-
kodás biztosíthatja osztatlan jólétünket is. Vajha egész 

mélyében megértsük ezt mindannyian! 

* * 

Egy jó század és a pezsgő tetterejében és harci 
sikereiben elbizakodott nemzet künt igen súlyos vereségei 
által eddigi vitézségének varázsát veszítve már-már nya-
kára zúdítja Európát, a mely a nagy Ottó császár 



vezetése alatt eladdig zilált erejét épen akkortájt össz-
pontosítja. A nemzetet a végső megsemmisülés veszélye 
fenyegeti; de a kegyelmes gondviselés bölcs és erős feje-
delmeket állít annak élére. A hajthatatlan erélyű Gém 
és az apostoli buzgalma mellett is szilárd kitartású István 
épen a kellő idejében belátják, hogy az Európában teljesen 
magára álló nemzetünk csak akkor kerülheti ki vándor 
néptársai sorsát, ha múltjával szakítva, a béke műveihez 
fordul, ha gyökeresen átalakítja nemzeti szervezetét, euró-
paivá teszi intézményeit, keresztyénnel cseréli föl pogány 
hitét. Nem ment könnyen, de Géza és István feladatukhoz 
méltó emberek valának. Koppány és Vatha lázadása 
vérbefulad; de nem telik bele egy század, és nemcsak 
névben, hanem szívben és lélekben is tiszta keresztyé-
nekké leszünk. Gyorsan elfogadjuk a keresztyén világ 
egyházi és állami intézményeit; elfogadjuk a művelődés 
valamennyi tényezőjét, de nem szolgai hűséggel, hanem 
a fajunkkal vele született tehetség szerint tovább feljesztve, 
saját arculatunkra alakítjuk át. Meghonosul a földművelés, 
lábra kap az ipar és kereskedés; korán felvirágzik tan-
ügyünk; ma is tiszteletre méltó, sőt örökbecsű emlékek 
hirdetik a művészetekben való előhaladásunkat; van idő, 
a mikor Európával e részben teljesen egy színvonalon 
állunk. Kitűnő erőink támadnak tudományban és költé-
szetben egy iránt; igen sokszor a legnehezebb körülmé-
nyeink között is bőkezűen áldozunk a közművelődésért. 
Valóban fényesen hirdeti nemzetünknek a közművelődés 
iránti magas fogékonyságát, hogy a mire oly kevés példát 
nyújt a történet, ez a szeráni fáj, nemcsak physicumában 
hanem vágyaiban, törekvéseiben, egész lelki világában 
tiszta európaivá áthosonul. És mindez végbe megy a nélkül, 
hogy jellegző nemzeti sajátságainkat levetkeztük, nyel-
vünket elfelejtettük, és a mint a népvándorlás valamelyik 
népe, a meghódított fajba beolvadva, magyarok lenni 
megszűntünk volna. Nem, sőt nemesedtünk az erkölcsiek-
ben és szellemiekben, beolvasztó erőnk gyarapította szá-
munkat. És a mi fő, a keresztyéni közösséget Európa 
nvugotával szivünk mélyében érezve, szerepet cseréltünk. 
Ha eddig pusztító rémei valánk: most rendületlen véd-
bástyái leszünk a keresztyén nyugott műveltségének előbb 
a kún, majd a tatár és végül a török pogány áradat ellen. 
Önérzetes bizalommal elmondhatjuk, hogy nemzetünk erre 
világtörténeti hivatásához mindenha hű maradt; maga az 
aránytalan küzdelemben elbukott, de bukása is csak 
nyugodt műveltségének tett soha meg nem hálálható szol-
gálatot. Önérzetes hittel rámutathatunk, hogy az a nemzet, 
a mely ily dicső átalakulásra képes, nemcsak magas 
fokú értelmiségéről szolgáltat kétségtelen tanúbizonyságot 
hanem méltó joggal bír egy második évezred küzdelmeire, 
életére nézve is. 

Tanulhattok-e mindebből valamit kedves tanítvá-
nyok ?! Valóban nem keveset. Megtanulhatjátok, hogy a 
testi derékség, a szeszélyes vitézség, a természetes józan ész 
ösztönszerű sugallata hatalmas biztosítékai, úgy az egyesek 
időszerinti boldogulásának, mint a nemzetek időleges fel-
villanó hatalmának; de a megtartatás egyedüli biztosítéka 
a tiszta erkölcs és alapos műveltség. Ezek hiján a leg-
fényesebb diadal is ideiglenes; végleges győzelemre csak 
a faji erényeihez hű és igazán müveit nemzet számíthat. 
Magyar népünk is nem egyszer állott a bukás örvényének 
szélén, mindannyiszor bűnei, a honfiúi erények hanyatlása 
sodorták oda; de bűnhődése után viszont a hazafias eré-
nyek ápolása, az idők szellemének megfelelő művelődés 
és előhaladás emelték ki abból. Igaz tehát a költő beszéde: 
»Minden ország támasza, talpköre a tiszta erkölcs*. Ápol-
gassátok azért kedves növendékeim fogékony sziveitekben 
úgy is mint gyermekek és serdülő ifjak már ma, ápol-

játok majdan mint leendő férfiak és honpolgárok a tiszta 
erkölcsöt. 

Megtanulhatjátok, hogy nekünk magyaroknak legelső 
kötelességünk megmaradnunk magyaroknak. De valamint 
a drága kő értékét a művész csiszolása adja meg: igazi 
műveltséggel is kell bírnunk és pedig európai értelemben. 
Legkiválóbb és leglelkesebb tudósaink hosszú sora, a mos-
toha sorsú Apáczai Cseri óta prófétai ajakkal hirdetik, 
hogy a magyart az európaiba oltott, de jellemző saját-
ságaiban magyar szellemtől átidomított műveltség tarthatja 
meg. És mindannyian egyenlő buzgósággal sürgetik nem-
csak a tanultság terjesztését, hanem állami és jogi összes 
intézményeinknek európai színvonalra való emelését. Iga-
zunk volt, mert ha a mult századokban világtörténeti hiva-
tásunk volt, hogy hátunk födözte nyugot műveltsége legyen 
jövőnk magasztos hivatása, hogy nyugot polgárosultságát 
ültetgessük át kelet földébe. 

Azért már serdülő éveiben szívvel-lélekkel igyekez-
zék a magyar ifjúság, hogy necsak erkölcsi szeplőtlenségét 
őrizze meg és a férfiúi korra erősbítse; necsak jellemét, 
— a férfiú fődíszét — fokozatosan fejleszsze és szilárdítsa; 
nemcsak faji erényeit, valamint a gondos kertész az ízes 
gyümölcsöt hozó fát, a kert díszét a rózsát, ő is a nagy 
és művelt nemzetek kitűnő sajátságainak, kiváló nemzeti 
tulajdonságainak áthasonítása által nemesítse, hanem 
amazok kiegészítőjéül, igyekezzék minél szélesebb ismeretre, 
minél alaposabb tudományra is szert tenni. Harc vár 
rátok kedves ifjak! a jövőnek nehéz, talán véres, de a 
népek vívódó küzdelmeiben mindenesetre verejtékes harca; 
és a harcra fölvértezett férfiak, hősök kellenek. Hitvány 
katona lenne, a ki könnyű vérüen legjobb fegyverét el-
hagyva, menne a döntő viadalra, a melytől talán nemzete 
jövője, hazája sorsa függ. 

Megtanulhatjátok elődeink példájából, hogy a haza 
üdveért, fajunk boldogságaért hűn ápolt eszméinkről, 
forró vágyainkról, a mi előttünk legkedvesebb, zúgolódás 
nélkül le kell mondanunk. Megtanulhatjátok, hogy hazánk 
és társadalmunk javáért munkálkodni s a munka mellett 
áldoznunk is kell. A még kimerítetlen ősi talaj szinte 
magától is meghozhatja gazdag termését; de a folyton 
művelt föld csak izzasztó munkára fizet: a természeti 
egyszerűségében élő, a nagy népek versenyétől elzárt 
vagy elzárkózott fajok erkölcsi és szellemi kezdetleges 
szükségleteit könnyű szerrel kielégítheted, de az előre-
haladott nemzetek rohanó sodrában haladni vágyó nép 
szükségeit, boldogulásának tényezőit, a művelődés és fele-
baráti szeretet intézményeit csak lankadatlan munka árán 
lehet létesítenünk, csak folytonos áldozat melegével lehet 
azokat felvirágoztatnunk, a melyekben nagynak és kicsinynek 
gazdagnak és szegénynek, az egészen és kevésbbéa műveltnek 
egyiránt ki van mérve másra nem hárítható szerepe. Ne 
mondja senki: én gyönge vagyok, a munka az erőseké: 
csekély számú nemzetünk mozgó gépezetében a legkisebb 
rugónak is megvan elengedhetetlen rendeltetése. — Ne 
mondja senki: én szegény vagyok; az áldozat tiszte a 
gazdagoké. Hát azt hiszitek, hogy a magyar dicsőséges 
nagyság kolosszális épülete csak óriási gránitoszlopokon és 
boltíveken nyugszik ? ne véljétek, a legkisebb homokszem-
nek is megvan abban a maga összetartó szerepe. Meg-
mondotta a nagy költő: 

»Nemcsak dicsőké a haza, a munkás pór szegény, 
Bár észrevétlen, dolgozik a hon területén«. 

Mint hű fiak az édes anyáért, mi magyarokul mindannyian 
munkálkodni és áldozni tartozunk a közös hazáért. Hol 
állanánk ma, ha őseinket nem oly lélek vezeti ? Bizonyára 
ha van közintézetünk, a melyre a külfölddel szemben is 



nemzeti önérzettel mutathatunk: talán egy kivételével, haza-
fias lelkesedésünk teremtménye mind. A Nemzeti Muzeum, 
az Akadémia, a nemzeti szinház, valamennyi közművelő-
dés és emberbaráti közintézetünk, közszobraink, emlékszerű 
épületeink, iskoláink a fővárosban és országszerte mind a 
nemzeti lelkesedés teremtő szavára, úgyszólván a semmi-
ből állottak elő. Más államokban fejedelmi kegy, vagy 
országos közös erő teremti meg és tartja fenn mindezeket, 
nálunk, szinte a legújabb időkig, az országos erőből jó-
formán csak kaszárnyákra költöttek. 

Kedves növendékeim! Ti ma még a komoly élet-
pálya legalsó lépcsőin álltok, de — elhiszem — nemes becs-
vágygyal készültök a jövőre. Ne feledjétek, az a jövő itteni 
országos életünk második évezrede lesz. Barátkozzatok 
meg már ma a gondolattal, hogy az az új ezredév nem 
lesz az ingyen mannák hullásának ideje; sőt a népek 
kapzsi versenye testi és lelki erőink összes kifejtését fogja 
követelni inkább, mint valaha; és ez a jövő rajtatok for-
dul meg. Úgy edzzétek meg tehát testi erőtöket! úgy 
tegyétek fogékonyakká minden igazra, szépre és jóra szive-
teket ; úgy gyarapítsátok elmétek kincseit, hogy a művelt 
népek küzdő versenyében bennetek és általatok fajunk 
és hazánk becsülettel állhasson meg! 

Futó Mihály. 

T Á R C A . 
Tartozásunk az állam és egyház iránt. 

Egyházi beszéd. Tartatott a nagykőrösi ref. templomban 1895. 
szeptember l-jén. 

Márk 12, 17. Adjátok meg a mi 
a császáré, a császárnak; a mi 
az Istené, az Istennek. 

A farizeusok és a Heródes szolgái Jézushoz egy 
alkalommal ezen kérdést intézték: Kell-é a császárnálc 
adót fizetnünk vagy nem? céljuk az lévén, hogy Jézust, 
ha igennel felel, a nép előtt, ha pedig nemmel felel, az 
uralkodó római császár előtt, tegyék gyanússá és bevá-
dolhatóvá. 

Jézus ekkor egy forgalomban volt pénzdarabot kért 
elő; s azt kérdezte tőlök, hogy kié azon ábrázat és az 
írás ? És midőn azok azzal feleltek, hogy a császáré: 
Jézus így válaszolt nekik: Adjátok meg a mi a császáré, 
a császárnak; a mi az Istené, az Istennek. 

Jézus ezen egyszerű feleletével egyszerre kettémet-
szette a cseltvető kérdés fonalát: sőt azzal minket is útba-
igazít egy jellemben fenforgó nagyfontosságú napi kér-
désre nézve. 

Ugyanis: mindnyájunk előtt tudva van, hogy egy hó 
múlva hazánkban életbe lép a polgári házasság és a pol-
gári anyakönyvezés. Azt is tudjuk, hogy ezen intézmény 
életbeléptetésének mily sokan néznek aggodalommal elébe. 
Pedig erre nincs okunk, csak kövessük Jézusnak szent-
leckénkbe foglalt intését, mely sajátképen azt teszi: Adjuk 
meg az államnak, a mivel mint polgárok az államnak 
és adjuk meg az egyháznak, a mivel mint Isten hívei; az 
egyháznak tartozunk. 

Mai beszédemben tehát keresztyén társaim! a pol-
gári házasságra és polgári anyakönyvezésre való tekintetből, 

szent leckénk alapján, azon kérdés fejtegetésével kívánom 
becses figyelmeteket foglalkoztatni, hogy mivel tartozunk 
egyrészről az államnak, és másrészről az egyháznak ? 

I. 

Az államnak, mint polgárok, minden törvényes és 
jogos intézkedéseinél, engedelmességgel tartozunk; a mint, 
hogy szent könyvünk is így tanít bennünket: Minden 
lélek a felső hatalmasságnak engedelmes legyen. (Róm. 13, 1.) 
Már pedig minden országban a legfelsőbb világi hatalmas-
ság az állam, vagyis annak törvényes képviselete. 

Alkotmányos egyeduralmi országban, minő a mi 
magyar hazánk, az állami főhatalom képviselői a nemzet 
törvényhozó gyűlése és a koronás fejedelem. Eszerint a mit 
törvényhozó testületünk törvényül megalkot, ha azt koronás 
fejedelmünk szentesítette : az ellen alkotmányossági, vagyis 
törvényes szempontból semmi kifogást sem lehet tenni. 
A polgári házasságot és a polgári anyakönyvezést pedig 
törvényhozó testületünk határozta el és az azokról szóló 
törvényeket koronás fejedelmünk szentesítette: következő-
leg azok ellen törvényesség szempontjából senki nehéz-
séget nem gördíthet; hanem azokhoz minden honpolgár 
alkalmazkodni köteles. 

De azon törvények ellen a jogosultság szempont-
jából sem tehetünk kifogást, s nem mondhatjuk azt, mintha 
az állam azon törvényekkel az egyháznak jogkörébe vá-
gott volna át s így mintha annak jogait sértené. Mert 
bár úgy a születésnek és elhalálozásnak, mint a házas-
ságnak megvan vallási és így egyházi jellege: de tagad-
hatatlanul megvan azoknak polgári jellegök is, mivel a 
születés, elhalálozás és a házasság a polgári jogviszonyo-
kat is mélyen érdeklő mozzanatok. Ezért senki sem von-
hatja kétségbe, hogy az államnak joga van saját polgá-
rainak születéséről, házasságáról és elhalálozásáról hiteles 
bejegyzéseket vagy anyakönyvezést vezetni, egyszersmind 
azt is meghatározni, hogy ő a házasságkötést mily mó-
dozat mellett tekinti a polgári jogok egyik legjelentéke-
nyebb forrásának, vagyis, polgárilag törvényesnek és érvé-
nyesnek. 

Ezzel az egyház sajátképeni joga sértve nincs. Mert 
a polgári házasság és polgári anyakönyvezés mellett is 
megmarad az egyházi anyakönyvezés, a szülöttek meg-
keresztelése, a halottak egyházi szertartással való eltaka-
rítása és a polgárilag megkötött házaságnak egyházi meg-
áldása. Államunk ezeknek további gyakorlásában az egy-
házat akadályoztatni nem kívánja; sőt serkenti a polgárokat, 
hogy úgy a születés és elhalálozás, mint a házasságkötések 
eseteinél teljesítsék egyházuk iránti kötelességüket is. Az 
állam tehát meghagyván az egyházat sértetlenül a maga 
jogkörében, a polgári házasság és a polgári anyakönyve-
zés intézményével csak azt veszi gyakorlatba, a mi őt 
saját polgáraira nézve kezdettől fogva elévülhetetlenül 
megillette. 

Megvan a polgári házasság és polgári anyaköny-
vezés nemcsak a prot. Németországban, hanem már 



régebb idő óta több római kath. államban is, mint Bel-
giumban, Olasz- és Franciaországban a nélkül, hogy az 
egyházi és vallásos életet felforgatta volna. Igen, mert 
azon ország polgárai megadják ugyan az államnak azt. 
a mivel az államnak tartoznak, t. i. engedelmeskednek 
az állam törvényének, de megadják egyházuknak is azt, 
a mivel annak tartoznak. 

Azért keresztyén társaim! legyünk mi is mint pol-
gárok engedelmesek az állam irányában s hódoljunk a 
a polgári házasság és polgári anyakönyvezés tárgyában 
hozott törvénynek; de 

II. 

adjuk meg egyházunknak is azt, a mivel annak, 
mint Isten hívei tartozunk. Ez pedig nem egyéb, mint a 
tántoríthatatlan hithüség. 

A nagy apostol Pál így szól hozzánk is a Galataiak-
hoz (5, 13.) írt levelében: Ti szabadságra hivattattatok 
Atyámfiai! csakhogy a szabadságot ne adjátok a testnek 
bűnre való alkalmatosságul. Igen, a szabadsággal, melyre 
minket ügy hazánk, alkotmányos törvényei, mint egy-
házunk, a bibliából merített elvei által elhívott, soha vissza 
ne éljünk. 

S ezen intésre és figyelmeztetésre főleg mai időnkben 
annálinkább szükségünk van, mert minden üj intézmény 
már szokatlanságánál fogva is sokaknál majd ilyen, majd 
amolyan tévelygő felfogásra és ballépésre is szokott alkal-
mat nyújtani. 

Vigyázzatok azért és imádkozzatok, hogy kísértetbe 
ne jussatok (Mat. 26, 41) és hogy saját egyházatok iránt 
valami módon a hűtlen veszélybe ne sodortassatok! 

Államunk — mint mondám — a polgári házasság 
és polgári anyakönyvezés intézménye által távolról sem 
kiván minket egyházunk iránti köteles tartozásunkban 
gátolni vagy megingatni, nemcsak azért, mert az egyház 
jogait ő is tiszteletben tartja ; hanem azért is, mert meg 
van győződve a felől, hogy ő neki olyan honpolgárokra 
van szüksége, kik az örök igazság kútforrásában hisznek, 
tehát vallásosak s egyházuknak hű tagjai. Az ilyenek tel-
jesítik azután kész szívvel és nemesen honpolgári köteles-
ségeiket is. 

Őrizzük meg tehát továbbra is hithűségünket. 
Teljesítsük mindenekben ezután is Isten szent paran-

csolatját, hogy megadhassuk mindenkinek, a mivel tar-
tozunk, és megadhassuk egyházunknak s vallásunknak 
is azt, mivel annak, azaz, sajátképen magunknak, tarto-
zunk. Tartsuk tiszteletben továbbra is egyházunknak rend-
tartásait; sőt minél világosabbak az idők, annálinkább 
bizonyítsuk be, hogy mi egyházunknak hithű és áldozat-
kész tagjai vagyunk. 

Nekünk a polgári házasság és polgári anyaköny-
vezés életbeléptetése után is csakúgy megmaradnak lelki, 
vallási szükségeink, mint a hogy azok eddigelé megvoltak; 
és egyházunk azokat jövőre is épen ügy fogja nemcsak 

a nyilvános isteni tisztelettartás és igehirdetés, hanem a 
szent sakramentumok kiszolgáltatása, a halottak egyházi 
szertartással való eltakarítása és a házassági szövetségek 
megáldása által is csak kielégíteni, mint tette ezelőtt. Mi 
tehát hitünkben, vallásunkhoz és egyházunkhoz való buzgó 
ragaszkodásban ezentúl se fogyatkozzunk meg; sőt növe-
kedjünk, hogy a mi gyülekezetünk, mely népességére 
nézve is a hazai ref. gyülekezetek között az elsők sorába 
foglal helyet, hithüségünk és egyházunkért való áldozat-
készségünk által a testvérgyülekezetekben is buzdító pél-
dául szolgálhasson. 

Keresztyén gyülekezet! Új idő küszöbén állunk. Min-
den új idő több-kevesebb próbáitatásokat hoz magával. 
Ezért sokan, főleg a római katholikus atyafiak közül, nagy 
nyugtalansággal, sőt elkeseredéssel néznek ezen új idő-
nek elébe. 

Kétségtelen, hogy a régi mesgyének megbontása 
mindig vet föl a föld színére új göröngyöket; s magának 
az államnak is nem csekély munkájába és anyagi áldo-
zatába fog kerülni ez új intézményeknek megszokottá 
tétele. De a kérdésnek ez az oldala nem az egyházra, 
hanem az államra tartozik; s ezért annak fejtegetésével 
itt nem foglalkozunk. 

Nekünk elég az arról való meggyőződés, hogy az 
állam csak azt tette, a mihez neki joga volt, és hogy 
azzal az egyház sajátképeni jogát nem érintette, sőt tette 
azért is, hogy a vallási jogegyenlőséget minél inkább meg-
valósítsa és a hitfelekezetközi ellenséges súrlódásoknak 
elejét vegye; elég nekünk — mondom — az erről való 
meggyőződés, hogy úgy honpolgári mint egyházi tarto-
zásunkat pontosan teljesítsük. 

E kettő egymással nem is ellenkezik, sőt egymást 
egészíti ki, mivel mi kettős hazának, e földi és mennyei 
hazának vagyunk polgárai. Mi tehát mint polgárok enge-
delmeskedjünk a polgári házasság és polgári anyaköny-
vezés tárgyában is államunknak, hazai törvényeinknek, 
és mint Istennek hívei, továbbra is hithűséggel ragasz-
kodjunk vallásunkhoz és egyházunkhoz, tudván, hogy 
midőn honpolgári és egyházi kötelességeinket teljesítjük: 
akkor sajátképen a magunk iránti tartozásnak teszünk 
eleget, hogy boldog előmenetelnek' örvendhessünk. 

És ha mégis volna valaki, a ki ez új idő bekövet-
kezésénél vagy a hazát vagy az" egyházat, vagy mind a 
kettőt féltené: az vegyen magának bátorságot és meg-
nyugtatást az Úrnak Ésaiás prófétánál olvasható ezen 
szavaiból: Ne félj, mert én veled vagyok; meg ne ret-
tenj, mert én vagyok a te Istened, ki téged megerösűlek 
és megsegítlek és igazságomnak jobb karjával támogatlak 
téged! (És. 41, 10.) Ámen. 

Filó Lajos, 
ref. lelkész. 



B E L M I S S Z I Ó . 
A szórványok lelki gondozásáról, 

Felolvastatott az »Ókor-Szigetvidéki egyházi értekezlet« 1895. 
szeptember 10-én tartott ülésén B.-Szent-Ló'rincen. 

Igen tisztelt értekezlet! Köztudomású dolog közöt-
tünk népességünk rohamos fogyatkozása, a mit még koránt-
sem szabad a születés — bár veszedelmes és szemmel 
látható — apadásának számlájára jegyeznünk, a mennyi-
ben tavaly ez úton csak négy a fogyás, a mi a kitérések 
által szenvedett veszteséggel együtt is csak 19 számot ad, 
holott a valódi fogyást az esperesi jelentés 234 lélekre 
teszi (egész kis anyaegyház népessége!); önként kell kér-
denünk: hát a 215 lélek hová lett? Erre csak a hűen 
vezetett családkönyvek felelhetnének meg. Elköltöztek, itt-ott 
pusztákon, cselédekké lettek; leszakadtak a törzsökről . . . 
elszálltak, mint hulló levelek. 

Lássuk mi vár reájuk, mi történik velük ? 
Jegyezzük meg, hogy ezeket az anyagi zavar, a 

vagyon elvesztése, az elszegényedés űzte az idegenbe: tehát 
már otthon, jó idő óta nem ruházkodhattak általuk óhaj-
tott módon, s így a templom gyakorlásától rég elszoktak; 
az imákat nem gyakorolják, e szerint a vallás áldásából 
igen kevés az, mit a keserves batyuba csomagolnak az 
elválás szörnyű órájában. 

Egyik vagy másik puszta az, mely helyet ad neki, 
de majd mind kath. vagy zsidó úr kezén s többnyire 
kisebb, hogysem iskolával lenne ellátva. Egy része a hit-
felektől távol, idegenbe ékelve, azokkal való összeköttetése 
hova-tovább lazább lesz. Ezek még nem hullanak le az 
egyházi élet fájáról; de gyermekeik több mint bizonyos, 
veszve vannak reánk nézve. 

Nem hullanak le, bár csábítja őket, sokszor gúnyolja, 
üldözi a környezete; pedig nem a hit, a meggyőződés 
tartja őt, hisz a legtöbb baranyai ember azt sem tudja, 
mi az a reformáció, nem hogy annak lényegét ismerné, 
hanem az, hogy környezetének ceremóniáival ismeretlen 
s él benne a Baranyában oly erős conservativismus, el 
nem térni az ősitől, a megszokottól Aztán meg ha tud, 
csak kálvinista imádságot tud. 

Régi példaszó a magyarnál: >ezt már csak az imád-
ság tartja*. Az ilyeneknél szórói-szóra vehetjük, Őket csak 
az imádság tartja, fűzi hozzánk; de gyermekeik, kik a 
pusztai, vagy más római kath. iskolákban növekednek, 
viszont az ott tanult imák, naponta látott, gyakorolt s el-
végre megszeretett szertartások által egy más valláshoz 
kapcsoltattak, az ő hagyományaik a gyermekkoron túl nem 
terjednek és ezek őket már nem hozzánk kötik. Ezeket 
is az imádság tartja, de nem hozzánk, hanem inkább el 
mitőlünk. 

Mit teszünk mi érettük ? Az egyházkerületi értekezlet 
által feltett kérdésre »történik-e gondolkodás a szórványok-
ról ?« némely helyt igenlő feleletet találtam. Itt-ott meg 
is volt magyarázva: templomunkban hallgathatják az Or-
igóit, élhetnek a sakramentumokkal és igénybe vehetik a 
lelkészi szolgálatot, valamint használhatják iskoláinkat. Jól 
van, ezek jogok, de a melyeknek kötelességek nem felel-
vén meg: értéktelenekké válnak. A pusztáról úgy jönnek 
be, mint idegenek, kik nem érzik magukat otthonukban; 
érzik, hogy ők csak eltüretnek, de sajátkép nem tagjai a 
nagy egésznek. 

A mi az iskolát illeti kis korában 4—10 s több 
kilométerre a gyermek nem járhat be; jár tehát pmstai 
vagy római kath. iskolákba, melyekről már szólottunk. 
Hátra volna, hogy a konfirmációt megelőző egy-két évben, 
valami rokonhoz adatnék be, mint ezt a szemelyiek cselek-

szik Magyar-Peterden. Ez jó expediens volna, az ottani 
polgárok meg is tehetik, de a pusztai cseléd már azért 
sem teheti, mert a gyermek 10 éves korától kezdve már 
nemcsak fogyasztó, hanem kereső tag, ki a Sack-ekével 
szánt és béres helyét pótolja, kinek a munkától való el-
vonása nemcsak anyagi hátrány, hanem az uraság nehez-
telését is maga után vonná; mert kell az apró embe-
rek keze sok minden munkára itt, hol nincs bővében a 
munkaerő. 

Felkeressük-e az elveszett juhokat, kik helyünkbe 
nem jöhetnek és nem jönnek el? Adunk-e neki lelki táp-
lálékot. gondjukat viseljük-e az Úr eme kicsinyeinek? Ezek 
erős kérdések, mert a kivitel bajos. A fuvar drága, a jöve-
delem kicsiny, a feladat nehéz és mindég kérdés marad, 
hogy a néhány kimenetek, ha az áldozatot a buzgó lelki-
pásztor meghozhatná is, teremne-e elegendő gyümölcsöt. 
A ki valaha földmíves gyermeket oktatott, az elhiszi nekem, 
hogy egyetlen ima betanítása élőszóval 3—4 kimenetelt 
igényelne; a közvetlen érintkezéssel tehát célt nem érhetünk. 
Vallásos könyvet kellene hát a kezébe adnunk, melyből 
kijegyzett főbb igazságokat és imákat a gyermek részint 
önszorgalmával, részint a család támogatásával megta-
nulja és elsajátítsa. Tisztelettel kérdem melyiket ? Filót ? 
Bocsort, vagy Papp Károlyt? Hiszen csak a tanítónak is 
dolgot, lelkiisme^es tanítónak nagy dolgot adnak, nem 
hogy Önszorgalom útján tanulhatnának belőlük. így tehát, 
mivel nincs mit kezükbe adnunk, semmi nélkül maradnak, 
jobban mondva elvárnak egyházunk testétől, lehullanak 
rólunk mint őszszel a falevél. Ki fog ezekért számot adni 
egykor? 

A mint tudom, békés-bánáti egyházmegyében misszió 
segélylyel meg lőn kisértve ezek lelki gondozása. Mi lesz 
belőle? Az, hogy a 100—200 frtot nyert lelkész egyszer-
kétszer elment a pusztákra, ha lehetett összehívta a hí-
veket — ha a tiszt megengedte — beszélgetett velük s 
re bene gesta eltávozott. Vájjon megimádkoztatta-e híveit, 
tudomást szerzett-e róla, hogy az őket egyház testéhez 
tartó ima ott él-e szivükben, s nem halt-é el ajkaikon? 
De mit mondok — hol tanult a református keresztyén 
oly imát, melyet bizonyos időkben az élet minden korain 
keresztül gyermeteg hittel mondhatna el? Hiszen a mi 
iskoláinkban csak a gyermekekre van gondja, csak gyer-
mekeknek való imákat tanítanak; és tudtommal csaknem 
kivétel nélkül a konfirmandusokkal is csak az ott tanul-
takat ismételtetik. Ezek pedig mind nagy számuk, mind 
tartalmuknál fogva alkalmatlanok arra, hogy azokat mint 
drága kincset Őrizzük a halál szomorú órájáig. 

Nagy és súlyosan érezhető hibája volt a Polgár-féle 
különben tiszteletre méltó káténak, hogy urvacsorai imá-
kon kívül mást nem közölt. Ennélfogva a gyermekek való-
ságos szájhagyomány útján vették át az ősi imákat, 
melyeket igen gyakran a modern képezdéből kijött tanító 
is (egyebütt hozzá nem jutván) az ő szájukról sajátított 
el és melyek, a Fördős-féle sokkal rosszabb imák helyett 
ma is a legtöbb iskolákban használtatnak Ha azonban 
ez imák az életkörülmények által — s főleg a miatt, 
hogy nem volt könyv, melyben utána nézhetett volna — 
elmosódtak a felnőtt ember fejéből, akadozván benne, 
végre elszokott tőle; hogy taníthatta volna hát meg arra 
gyermekét? így a pusztára került szülők már nem vádol-
hatók azzal, hogy gyermekeiket imádkozni nem tanítot-
ták, a mikor mi se tanítottuk arra őket. 

Ez olyan baj, a melyen segítenünk kellene minél 
előbb. Az idők jelei különben is intenek. 

És én semmit sem látok szükségesebbnek, mint azt, 
hogy — mint az előbbi századokban -— készíttetne a 
reform, egyház oly minden alkalomnak megfelelő, a kor 



szellemével egyező, rövid, népszerű református imákat, 
melyeket minden konfirmandusnak az országban megta-
nítsanak s folytonos használatát szegénynek, gazdagnak 
hathatósan szivükre kössék. Sokszor hallottam, hogy cso-
datevő ereje van az imának. Az összetartást illetve ez 
feltétlenül szent meggyőződésem. Ez a jövőre a szórvá-
nyok lelki gondozását rendkívül megkönnyítené. 

És itt térek különösen a szórványok lelki gondo-
zására. Miből áll ez ma? Megmondom. A behozott gyer-
meket megkereszteljük. A bejött házaspárokat megesketjük. 
A halottakat a felek kívánságára eltemetjük. Ez is szük-
séges; de ez még nem lelki gondozás. 

Hogy képzelem én, a mi viszonyaink közt, a lelki 
gondozást? Ilyen formán: Halott temetésekor, vagy beteg-
hez menvén, a bejelentőtől előre megizenném, hogy a 
pusztában, vagy szórványban levő ref. lelkek, kiknek szá-
mát, nevét tudni és ismerni tartoznám (»A jó pásztor 
ismeri az ő juhait« Ján. 10, 27.) egy félórára, kicsinytől 
nagyig összejöjjenek. Énekelnék és imádkoznám velük, 
aztán megtudakolnám imádkoznak-e rendesen, élnek-e a 
szent vacsorával, eljárnak-e ottan-ottan az Úrnak házába? 
Meg is kérdeném, mit és hogyan imádkoznak, a hibát 
kijavítanám; a mely gyermek imádkozni nem tud, annak 
hozzátartozóit meginteném, néhány szóval buzdítanám, 
bátorítanám őket, bizalmukat kérném, mint én is szerető 
bizalommal érintkezém velük, nem hiszem, nem hihetem, 
hogy ennek áldása megérezhető ne volna. 

Úgy de, kérem, tehetem-é ezt ma, hiszen oly imát 
mondhat esetleg, melyet én nem is ismerek s ejtett hibá-
ját ki sem javíthatom. És ha imádkozni nem tudnak, a 
minthogy a nagyobb rész az úri imát is rosszúl, mit 
adjak kezébe, a hiba pótlására. Az fáj, hogy erre nézve 
nem rendelkezhetem semmivel. Első sorban ezen kell hát 
segítenünk. S erre kérem a becses figyelmüket. 

Morvay Ferenc. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
A dunamelléki ref. egyházkerület őszi rendes gyűlése 

f. hó 21-én szombaton d. e. 10 órakor vette kezdetét a 
ref. főgimnázium dísztermében. A közgyűlést Szász Károly 
püspök buzgó imája előzte meg, mely után a világi elnöki 
széket egy ideig Tisza Lajos gróf gyengélkedése miatt 
Karap Ferenc, majd Sárközi Béla foglalta el. A megala-
kulás után a püspök kegyeletes szavakban emlékezik meg 
a nagy csapásról, mely László főherceg halálával az ural-
kodó házat és magyar nemzetet sújtotta. Indítványára 
a jegyzőkönyv első lapja gyászkerettel jelenik meg s rész-
véttávirat intéztetik a fenséges családhoz. 

Majd olvastatott Kenessey Béla lemondása az egy-
házkerületi aljegvzőségről. A lemondás sajnálattal tudo-
másul vétetik s az aljegyzőre való szavazás elrendeltetik. 
Az egyházak karácsonyig tartoznak szavazataikat az espe-
resekhez beküldeni, kik ismét január 15-ig küldjék be 
azokat az elnökséghez, A jelen közgyűlésre ideiglenes 
jegyzőül Lévay Lajos sárkeresztúri lelkész alkalmaztatik. 

Olvastatott a lelkészképesítő vizsgálatokról szóló jelen-
tés s ennek kapcsán Haypál Benő és Bárdy Pál s.-lelké-
szek kérvénye, melyben a vizsga tételénél elmulasztott három 
hónapot minősítvényökbe beszámítani kérik. Szász Károly, 
Szilády Áron, Baksay S. és Kovács Albert hozzászólásai 

után elhatároztatik, hogy f. évben a minősítvény okt. 1-től 
számíttatik; a két kérvényezőnek kérése teljesíttetik. 

Az első lelkészképesítő vizsgát tett segédlelkészek a 
püspök által hozzájuk intézett beszéd kíséretében kibo-
csáttatnak. 

A püspöki jelentés következett ezután. Az elején az 
egyházpolitikai törvények életbeléptetése által előálló új 
viszonyokkal foglalkozik. Magokat az új törvényeket szük-
ségesnek tartja, mert az elkeresztelési rendelet által oko-
zott súrlódásokat ki kellett egyenlíteni. A törvények hit-
elveinket nem sértik, az ujabban kiadott végrehajtási uta-
sítások és rendeletek pedig teljesen megnyugtatták azokat 
is. akik eddig a törvényektől kedvezőtlen eredményeket vár-
tak. A felekezetnélküliségről szólva hibáztatja ezen részét 
a még hátralevő két törvényjavaslat egyikének, de nem elvi 
szempontból, hanem az időszerűség szempontjából. A két 
törvényjavaslat sorsa különben biztosítva van a főrendi-
házban is. Ezek után áttér a jelentés a budapesti és mis-
kolci püspöki értekezlet munkálatára, melyre vonatkozólag 
a legsürgősebb teendők megbeszélésére értekezlet tartásáx 
indítványozza. Megemlékezik a jelentés ezek után a kerü-
let valláserkölcsi állapotáról, melyet általában véve kielé-
gítőnek mond. Az egyházi értekezletek több egyház 
megyében megalakultak, néhol mint lelkészi értekezletek 
állanak fenn. Baranyában az egyházak társítása által a 
lelkészi fizetések javítása érdekében indult mozgalom. 
Másrészt azonban fordulnak elő rendetlenségek (Mohács), 
sőt nagyobb áttérések is (Seregélyes). A gyámintézeti ügy 
után felemlíti a jelentés az év folyamán elhalt lelkésze-
ket, világiakat, kezdvén ezek sorát Déesey Lajossal a 
külsősomogyi egyházmegye egykori gondnokával, kiről 
szép szavakban emlékezik meg. Majd a lelkészek közül 
Szentgyörgyi József csarnotai, Torday István d.-pataji 
Kiss Károly mányi, Szánfhó Gábor bodméri, Gyarmathy 
Károly orgoványi, Horváth Pál cúni, Kiss Benő gombai 
lelkészek haláláról emlékezik meg. Végül Sárközi Bélát, 
mint új egyházmegyei gondnokot üdvözli. 

A püspöki jelentés egész terjedelmében a jegyző-
könyvbe felvétetik. Egyben elhatározza a gyűlés, hogy a 
jelentésben indítványozott értekezlet, mely a lelkészek te-
endőit szabja meg a konvent intézkedéséig, délután 4 óra-
kor tartassék meg. 

Sz. J. 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
E hó 21—24. napjain tartották Debrecenben. Bend-

kívül népessé és széleskörű érdeklődés tárgyává tette a 
gyűlés első napját már maga azon körülmény, hogy a 
nagy kiterjedésű egyházkerület minden részéből összesereg-
lett félszáznál több lelkészt avattak fél, egyszersmind e 
napon leplezték le a gályarabok emlékoszlopát is. 

Előző napokon az esperesi kar tanácskozott, folyó 
hó 18-án pedig az egyházkerületi tanügyi bizottság tar-
totta gyűlését. Világi elnökök távol maradása miatt a 
gyűlést Kiss Áron püspök egyedül vezette, mely tisztében 
rövid ideig Szabó János esperes váltotta fel. Jelen voltak 
Lukács Ödön, Széli Kálmán esperesek, Némethy Lajos, 
Kiss Albert, Dicsőfi József lelkészek, György Endre, Sz 
Szabó László, Szinay Gyula világiak, Joó István gimná-
ziumi felügyelő, a kollégium igazgatói és tanárkara telies 
számmal. 

A kollégiumi igazgatók jelentése szerint a létszám 
a mult évihez képest valamennyi tanszakon hanyatlást 
mutat. A főgimnáziumban 737 (tavaly 741), de itt a hely 



szűk volta miatt nem lehetett többet fölvenni, így 100-nál 
több tanulót kellett visszautasítani. A tanítóképezdén 87, 
melyhez hasonló kevés létszám 15 év óta nem volt. A 
jogakadémián 192 (tavaly 214). az apadás mellett is még 
mindig a vidék legnépesebb jogakadémiája a debreceni. 
A theol. akadémián a létszám 32 (tavaly 50), itt már a 
fogyás igazán aggasztó, melynek komoly figyelembevéte-
lére ütött az óra. 

A jelentések felolvasása után Joó István gimn. fel-
ügyelő tette meg többrendbeli jelentéseit így pl. tanulmány-
útjáról, melyet előlegesen közölt a Debr. Prot. Lapban; 
látogatásáról hat tanintézetben; intézkedéseiről a tankönyv 
változtatások ügyében. Bejelenté, hogy a mezőtúri főgimn. 
Lányi Lajost rendes, Kocsis Gábort helyettes, Gaál Istvánt 
segéd t anárnak választotta, Szigeti Benedek Gyulát, Sallay 
Mihályt pedig Hódmezővásárhelyre alkalmazták. A vallás-
tanárok helyzete és fizetése általán véve javul, de csak 
Hódmezővásárhelyen egyenlő a többi rendes tanárokéval. 
A többi gimnáziumok is Hódmezővásárhely követésére 
serkentetnek. Békés főgimnáziummá lenni törekszik. Az 
államtól 60.000 frt építkezési és 12 000 frt évi segélyt 
kér. Ajánltatik, de a sikernek nem a legkecsegtetőbb remé-
nyével. A theol. magántanárok képesítettségére vonatkozó 
beterjesztett szabályjavaslatot elfogadták. A gimnáziumi 
felügyelőt — a közoktatási miniszter leirata értelmében — 
az országos tanári nyugdíjintézetbe fölvenni nem lehet, 
ezért nyugdíjaztatási ügyének elintézése vált szükségessé. 
Ebben az egyházkerület dönt. Ezeken kívül több, kevésbbé 
lényeges tárgy került a tanácskozás asztalára. 

Az egyházkerületi gyűlés e hó 21-én vette kezdetét 
Kiss Áron püspök és Isaák Dezső7 mint legidősebb tanács-
biró elnöklete alatt. Délelőtt kilenc órakor, a kollégium 
dísztermében a püspök rövid megnyitó imát mondott s 
azután felhívta a közgyűlést, hogy vonuljanak lelkészava-
tásra a nagy templomba. Megindult a menet. Elől a püs-
pök elnöktársával, párosan utánok az esperesek, a kerületi 
gyűlés egyházi és világi tagjai s ezeket követőleg a föl-
avatandó 61 ifjú pap és tanár. A tágas templom egészen 
megtelt közönséggel, főleg nők voltak nagy számmal A 
karzatokat a főiskolai ifjúság lepte el. 

A gyülekezet éneke után a fölavatandők egyike, a 
Chiniquv fordító Révész Mihály nagy-bajomi lelkész lépett 
a szószékre s áhítatos imádság II. Kir. II 14. verse 
alapján hévvel, fiatalos lelkesedéssel tartott egy talpra-
esett beszédet, melynek különösen aktualis jelentőségű volt, 
szépen megírt s hatással előadott az a része, melyben a 
belmissziói munkálkodásra hívta fel az Űr szolgáinak 
seregét, fölavatandó társait. A lelkészavatás aktusa a meg-
szabott módon, puritán elveinkhez híven, de a maga egy-
szerűségével és közvetlenségével maradandó hatást gyako-
rolva ment végbe. Közben a főiskolai kántus énekelt. Majd 
a fölavatottak és esperesek közös éneke is fölzendült, mint 
az esküt megpecsételő erős vallástétel. 

Délben közebéd volt az »Angol király-nő«-ben, hol, 
szokás szerint, a felköszöntőkben sem volt hiány. 

A félbenhagyott gyűlést e hó 22-ikén d. e. 11 óra-
kor folytatták, a mikor azonban csak igazolták a tagokat, 
bejelentették a távollevőket és megalakították a bizottsá-
gokat. 

Alföldi. 

R É G I S É G E K . 

Egyházi régiség. 
I. 

Vigasztalja meg az Ür a szomorúsággal illetett szí-
veket velünk együtt, kívánjuk. 

Szomorúan olvassuk kegyelmetek leveliből, hogy a 
templom elvétele iránt egyenlővé tétetődött kegyelmetek 
a rajtunk uralkodók miatt, mellyen ujobban megújult 
bánatunk. 

A mi állapotunk templomunk elvétele iránt ekképpen 
ment végben. Hogy mikor eő Excellentiája, úgy szintén 
egri püspök, General Károly nálunk voltak, templomunk 
elvetele iránt semmit nem jelentettek, hanem Pápára T. 
Prédikátorunk aránt felmentünk, és ott jelentette ki, és 
haza küldvén embereinket, a templom kulcsát fölvinni 
parancsolta; de mi föl nem vittük, sőt hat embereink 
felmenvén keserves instantiával, s mind addig könyörögte-
nek, valamíg privilégiumot öregbik pecséttve alatt ki nem 
adta, mely privilégiumban meg vagyon, hogy más templo-
mot, prédikátor házát és oskolát köbül erigáltatunk. 
Annyival is inkább Prédikátort, Mestert eddig való exer-
titium szerint tarthatunk, mellyet még az fiai is observálni 
tartoznak, benne vagyon. Annakutánna a Tiszttartó urunk 
lejővén, és a Német Benedek kertye alatt levő utczán az 
hegyen excindált 3 gazdának helett templom és prédiká-
tornak, minden fizetés nélkül. Azután a templomból min-
den székeket, Predikálló széket, asztalt és más apperti-
neníiákat kihordottunk, azután adtuk ki a kulcsot. 

A mi a többeket illeti, parancsolatot vévén, hogy 
karokat és a felső mennyezetet, más költségeket specifi-
caljunk, specificálván extendált 456 fi., mellyeket eő Ex-
cellentiája ígérte in parat megfizetni. De minthogy Plebánus 
úr mind a két kart kivettette és applikálta is némely 
dolgokra, de parancsolat érkezvén, aztán egy darabig 
vissza kölletett adni ; a mennyezetet eő tavaszszal lesze-
deti és visszaadja vas-rostélyokkal együtt. 

A mi a harangokat illeti, privilégiumunk értelme 
szerint mindkettőt visszaengedte eő Excellentiája oly con-
ditióval, hogy ha valamely signum rajtuk nem találtatik. 
De minthogy a kissebbiken két felől valamely effigies 
találtatott, jóllehet a régiek vették, de azt tőlünk abalie-
nálta; a templom helye pedig nem méretett ki, hanem 
mind szélire hosszára akkorát csináljunk, a mekkorát 
akarunk, megengedve, de semminemű fizetést érte nem 
kiván. sem pedig legkissebb ceremóniára sem adigál-
tatunk. Az egy harangozásnak meg kell lenni processiókor. 
Elvett harangunk helyett pedig öntettünk már, követ s 
meszet szerzünk, tavaszszal építünk. 

Kívánjuk az úr forgassa a kegyelmetek ügyét, és 
szomorúsági után örvendeztesse meg, kívánjuk. 

Kegyelmetek jóakaró attvafiai szomszédi, a Csákvári 
megilletődött ecclésia tagjai közönségesen. Csákvár die 
29 novembris. 1748. 

II. 
A Jésus által hozatott Békesség legyen minden 

Méltóságos kegyelmes földesurainkon, szívünk szerint 
kívánjuk. 

Mi mindnyájan, szegény feje hajtott együgyű jobb-
ágyok, és a Helvetica confessión levő csákvári lakosok 
nagy alázatosan elvettük Méltóságos, kegyelmes gróf eő 
excellentiájának, mint örökös földesurunknak consolatióval 
teljes kegyes grationálását, Prédikátorunknak újonnan való 



behozatása eránt; azért mi is magunk megalázódásával 
szívesen megnyugszunk Méltóságos földesurunknak kegyesen 
kiadatott punctumok eránt, mellvek közül első ez: hogy 
közöttünk levő öreg prédikátor Tiszteletes Ács János uram, 
minekutánna halhatatlan boldog emlékezetű méltóságos 
kegyelmes földesurunk gróf eő Excellentiája kegyes enge-
delmébül be jött közinkbe, és szent hivatalát minden 
részben folytatta volna közöttünk öt esztendeig, végezetre 
az öregség és erőtlenség elérte úgy annyira, hogy hivatalát 
önként kivánná letenni, és Méltóságos földesurunknak en-
gedelmébői maga helyett mást hozatni, mivel a két utolsó 
esztendőt egész testének nagy erőtlenségével, kiváltképpen 
nyelvének szóllásra való nagy fogyatkozásával töltötte el; 

2-or, hogy külső országban tanult igen ifjú prédi-
kátort nem hozunk, hanem olvat, a ki ide-haza Magyar 
hazánkban végezte el tudományát, és a ki mind Méltósá-
gos földesurunk, mind Tettes Tisztjeinknek, úgy a lakosok-
nak is békességét és javát munkálkodja; 

3-or, hogy Tisztelendő Plebanus urunknak kívánsága 
szerint minden esztendőnként adunk 12 frtokat és a cat-
holica sz. ecclésiához tartozandó szőllőnek szükséges mun-
káját egyaránt a pápistákkal és lutheránusokkal együtt 
végben visszük. Melyről adtuk ezen obligatoria reversalis 
levelünket. Csákvár die 15 Apr. 1758. (L. S.) Német 
Benedek, Sáffrány János, Boha András, Csigeti Illés. 

Praesentes Reversales ad ulteriorem usque disposi-
tionem et beneplacitum Domini Coníirmamus, ita tamen, 
ut ea, quae in iis notata sunt, observare, ac praesertim 
12 frtos, idest duodecim, Admodum Reverendo Parocho 
moderno et futuris ejusdem successoribus in recognitionem 
juris Parochialis accurate quotannis dependere sínt obli-
gati, Kálvinistáé Csákvárienses. Sign. Posonii 20 Apr. 
Ao. 1758. C. Carolus Eszlerházy m. pr. qua Pleniposen-
tiarius Excllmi Dni Comes Franc. Eszterházy. (L. S.)* 

Közli Földváry László. 

I R O D A L O M . 
r 

** A z u tolsó évnegyed alkalmából biza-
lommal felkérjük Lapunk évnegyedes előfizetőit, 
hogy előfizetésöket megújítani sziveskedjenek; egy-
szersmind a meg rendelőket is tisztelettel figyel-
meztetjük elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap 
szerkesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** Szalay-Baróti A Magyar Nemzet Története 
című műből most jelent meg a 22-dik füzet, mely az 
Anjouk korából Mária és II. vagy kis Károly király ural-
kodásáról áttérve, Zsigmond király uralkodása története 
elbeszélésébe fog bele a híres történettudós, a munka 
eredeti szerzője: dr. Szalay József. A füzet képei a követ-
kezők : Mária és Erzsébet királynők Nagy Lajos sírjánál. 
Erzsébet királyné felajánlja Szent Simon koporsóját. Hedvig 
királyné, Mária királynő pecsétjenek előlapja, Mária ki-
rálynő pecsétjének hátlapja. Mária királynő arany pénze. 
Mária királynő karperece. Kis Károly pecsétjének első 

* A dunamelléki ref. egyházkerület levéltárából. Ugyanott 
az 1748—1785-ig terjedő évekből a C. c. kötegben van még 32 db. 
(59—80 és 90—101 sz. a.) a csákvári ref. egyházra vonatkozó 
okmány. 

lapja, Kis Károly pecsétjének hátlapja. Mária királynő 
koronája. Zsigmond király arany pénze. Törökök. János 
burgundi herceg és nuversi gróf pecsétje. Nikápoly Vencel 
római és cseh király pénze. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy munkából most jelent meg a 44. füzet, 
a melyben Gracza György a trónváltozást mondja el 
igen érdekesen, számos új adat felhasználásával. A füzet 
egykorú képei a következők: Ihász Dániel ezredes hadi-
lobogója. Ottinger Ferenc osztrák tábornok. Charivári, 
melyik az osztrák és melyik a magyar? Részlet az ácsi 
ütközetből. Blomberg Frigyes osztrák tábornok. Honvéd-
gyalogság hadilobogója. Honvéd-vadászok hadi lőportar-
tója. Trónváltozás 1848. dec. 2-án. Az aradi vár átadása 
1849. júl. 1-én. Herceg Lichtenstein Ferenc osztrák lovas-
sági tábornok. 

E G Y H Á Z . 

A dunamelléki lelkészi vizsgálatok f. hó 18. és 
19-én tartattak meg Budapesten a theol. akadémia nagy 
termében. A vizsgálatokon Szász Károly püspök elnökölt 
és a theol. tanárokon kívül Baksay Sándor. Ádám Kálmán, 
Szilády Áron, Konc Imre bizottsági tagok voltak jelen. Az 
első vizsgálaton öt lelkészjelölt jelent meg, kik közül három 
ú. m. Szász Béla, Csőrös István és Szeles József jeles, a 
többi pedig elégséges osztályzatot nyert. Második vizsgá-
latra 13 segédlelkész állt, kik közül heten névszerint Pataky 
Dezső. Gergely Antal, Kovács Lajos, Szalay Antal, Pásztohy 
Dénes, Müller Lajos és Bakv Gyula jeles, ketten jó és 
négyen elégséges osztályzatot, nyertek. A szeptember 5-én 
és I9-én tartott alapvizsgálaton megjelent négy leikész-
növendék közül egy, ú. m. Bocsor Lajos jeles, kettő j/o és 
egy elégséges osztályzatot kapott. Az első vagy kápláni 
vizsgálatot tett öt segédlelkészt az egyházkerületi közgyű-
lés színe előtt szept. 21-én exmittálta Szász Károly püs-
pök úr. 

Lelkészavatás tartatott Budapesten e hó 22-én 
a dunamelléki egyházkerület közgyűlése alkalmából. Hét 
új lelkipásztort avattak fel, ú. m. Szabó Károly paksi, 
Papp Zsigmond vörösmarti, Gál Lajos bodméri, Nyíkos 
Lajos dobozi, Kelecsényi Mihály szentlászlói, Kármán La-
jos keői és Tóth József n.-gyönki lelkészeket. Az alkalmi 
beszédet Lévay Lajos sárkeresztúri lelkész mondotta, emel-
kedett szellemben intve társait, hogy e nehéz időben vi-
gyázzanak a gyülekezetre és magokra. A lelkészavatást 
hét esperes közreműködésével Szász Károly püspök végezte, 
előzőleg hosszabb intő beszédet intézve az új lelkipász-
torokhoz. — E hó 21-én Debrecenien volt papszen telés, 
melyet Kiss Áron püspök végzett, az alkalmi beszédet 
pedig Bévész Mihály b.-nagybajomi lelkész tartotta. 

Lelkészképesítő vizsgálatok Debrecenben. Folyó 
hó 16 — 19. napjain tartattak az első és a második lelkész-
képesítő vizsgálatok. Kiss Áron püspök elnöklete alatt. 
Az első vizsgálatra jelentkeztek 16-an, kik közül öten, 
névszerint Füssy József, Juhász László, Losonczy Endre, 
Nagy Sándor és Szarica Károly jelesen, heten jól, négyen 
elégségesen vizsgáztak. A második vizsgálatra előállottak 



12-en. Ezek közül öt, ú. m. Baltazár Dezső, Kovács Lajos, 
Lencz Géza és Virág István jeles, öt jó, kettő elégséges 
osztályzatot kapott. A második vizsgálatot tevők között 
volt egy áttért kath. pap, Szabó Gyula is, ki ezelőtt az 
ungmegyei Csicserben plébánoskodott. 

A gályarabok emlékének átadási ünnepélye 
Debrecenben szeptember 21-kén déli 12 órakor az emlék-
kertben következő sorrenddel tartatott meg: 1. Reformá-
tus főiskolai énekkar éneke. 2. Emlékbeszéd Balogh Ferenc 
hittanártól. 3. Debrecen város hatósága részéről az emlék-
oszlop elfogadása.. 4. Az emlékoszlop megkoszorúzása. 
5. Kiss Áron püspök zárszava, a gyülekezet megáldása. 
6. A 46-ik zsoltárnak közéneklése. Az ünnepély lefolyá-
sáról jövőre részletesebben. 

A dunántúli egyházkerület közgyűlésén, mely 
Pap Gábor püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnöklete 
alatt Pápán e hó 4. és köv. napjain tartatott, IJap Gábor 
püspök évi jelentéseben behatólag foglalkozott az új egy-
házpolitikai törvények megalkotásával. Az állam, mondá 
a püspök, csakis ama jogokat vette vissza az egyháztól, 
melyeket ezek eddig is az állam által átruházott hatás-
körben gyakoroltak. Az egyház .hitelvi oldalát e törvé-
nyek nem érintik. Keresztyéni és hazafias kötelességünk 
e törvények végrehajtásában segíteni a kormánynak. Az 
aggódok megnyugtatására, a kik a törvények káros hatá-
sától félnek, rámutat egyházunk nehéz küzdelmekkel teljes 
múltjára, melyben nem veszett el, sőt győzelmesen kelt 
ki a megpróbáltatásokból. — Az ülésből részvétirat kül-
detett József főhercegnek ; a gyülekezetek felhivattak, hogy 
a Gusztáv Adolf-egyesületre kegyadományokat gyűjtsenek 
a lelkészek határozatilag utasíttattak, hogy a konfirmációi 
oktatást kiváló gondossággal végezzék s rajta legyenek, 
hogy ágendai oktatás nélkül lehetőleg senki se maradjon 
hitfeleink közül; az ülésből sürgős utasítás küldetett a 
lelkipásztorokhoz arra nézve, hogy a házasság körül minő 
lelkipásztori magatartást kövessenek addig is, míg a vég-
leges utasítás megérkezik a konventtől. Az országos lel-
készi gyámintézet tervezetét általánosságban elfogadhatónak 
tartja a gyűlés, csak azt sürgeti, hogy az özvegyek segélye 
a férj halála után mindjárt folyósíttassék s hogy a hiva-
talból elmozdított apák gyermekei segélyben részesíttes-
senek. A közgyűlés második napján a főgimnázium új 
épülete avattatott fel, miről Lapunk más helyén emléke-
zünk meg. 

A t iszáninneni egyházkerület f. hó 17—18-dik 
napjain Sárospatakon tartotta őszi közgyűlését Kun Ber-
talan püspök és báró Vay Béla főgondnok elnöklete alatt. 
Először a választásokról szóló jelentések vétettek tudo-
másul : világi tanácsbiró lett Miidós Ödön államtitkár, 
abauji gondnok Mecner József s az egyházkerületi tanács-
bíróságra újabb szavazás rendeltetett el Nagy Ignác mis-
kolci és Bévész Kálmán karsai lelkész között. Majddr. Tüdős 
István sárospataki theologiai és dr. Mecner Sándort sáros-
pataki jogakadémiai tanárrá választották. A sárospataki 
jótéteményes jogászokat arra kötelezik, hogy a tanfolyam 
alatt legalább egy féléven át magyar prot. egyháztörté-
netet vagy erkölcstant hallgassanak. A theologiai tanárok 
nyugdíjügyének kérdése tanulmányozás végett az egyház-

megyéknek adatott ki; de előre kimondatott, hogy e célra 
a theol. hallgatók semmivel sem fognak megterheltetni, 
hanem a rájok eső 6 -G forintot az egyházkerület fogja 
fizetni. Az országos lelkészi gyámintézet tervezetét elfo-
gadhatónak véleményezi a kerület, de nyomatékosan sür-
geti, hogy a konvent a lelkészi fizetéseket egyforma kulcs 
szerint irassa össze minden egyházkerületben; továbbá 
ajánlja, hogy a rendes vallástanárok is vétessenek a gyám-
intézetbe. A főiskolai gazdasági választmány elnökévé hat 
évre ismét Nagy Gusztáv theol. tanár választatott meg. 
A sárospataki tanári nyugdíjintézet felszámolási ügyének 
lebonyolítását magára az intézet tagjaira bízta a köz-
gyűlés. Végül József főherceghez részvét föliratot intéztek, 
a közoktatásügyi miniszternél pedig megsürgették az orsz. 
tanári nyugdíjintézet életbeléptetését. 

Az evangelikus egyetemes gyámintézet f. hó 
15-én tartotta közgyűlését Pozsonyban Radvánszky Béla 
koronaőr s Zelcnka Pál püspök elnöklete alatt. Az ünnepi 
szónoklatot gyűlés előtt Iiaab Károly barsi esperes, kör-
möcbányai lelkész tartotta. Az adományok, hagyomá-
nyok és adakozások összege az idén a tekintélyes. Befolvt 
a központba 6890 frt 33 kr., Bányakerületből 3134 frt 95 kr.. 
Dunáninnenről 2341 frt, Dunántúlról 4649 frt 63 kr., tiszai 
kerületből 4006 forint 98 kr., a Gusztáv-Adolf egylettől 
14.612 frt 21 kr., összesen 45.635 frt. 10 kr. Az elszá-
molás után Zelenka Pál lemondott az elnökségről, melyet 
kilenc év óta viselt. Több visszatartó kísérletek után elren-
deltetett az új választás. Szeretet adományra 1800 frt 
áll rendelkezésre, melyből Debrecennek 1000 frtot, a tűz-
károsult Merénynek 800 frtot juttatnak. 

I S K O L A . 

A pápai új főgimnázium felavatása mint már 
említettük, szept. 15-én ment végbe nagy ünnepélyesség-
gel az egyházkerületi közgyűlés színe előtt s a közokta-
tási kormány képviseletében. Az ünnep istenitisztelettel 
kezdődött, melyben Kiss József theol tanár prédikált. 
Isteni tisztelet végeztével a közönség Pap Gábor püspök 
és Tisza Kálmán főgondnok vezetése alatt az új főgim-
náziumi épület tornacsarnokába vonult, hol a Szózat el-
éneklése után Czike Lajos esperes, főiskolai egyházi gond-
nok hatásos ünnepi beszédet mondott, melyet a Hymnusz 
eléneklése követett. Délben díszebéd volt a Griíf-szállóban 
számos felköszöntővel, melyek között a Tisza Kálmáné 
keltett nagy hatást. A hazáért, úgymond, meghalni csak 
egyszer lehet, de a kultura szakadatlan előmozdításával 
a hazának használni folyton lehet és kell. Az ünnepen 
a bencés tanárok testületileg jelen voltak, a közoktatási 
kormányt Zsilinszky államtitkár képviselte. 

Az Eötvös-kollégium tanárai. A báró Eötvös 
József-kollégium tanári személyzete a megtörtént ideiglenes 
szervezés szerint a következőkből alakíttatott meg: Bartonick 
Géza igazgató, Milca Sándor dr., Riedl Frigyes dr., Sut ár 
József dr. és Móricz dr. szakvezető tanárok. 

A dévai tanítóképző-intézet október 1-én ünnepli 
25 éves fennállásának évfordulóját, mely alkalommal Réthy 
Lajos kir. tanácsos tanfelügyelő megnyitó beszédet, Boga 
Károly igazgató emlékbeszédet mond s az ünnepélyen 
zene-, ének- és szavalati előadással az ifjúság is közre-
működik. 



A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gresszus rendező bizottsága a f. é. június 14-én felhívást 
tett közzé, a melyben kérte a tanítói s tanári egyesülete-
ket, testületeket, a tanítással s neveléssel foglalkozó pol-
gárokat, valamint a tanügybarátokat, hogy a kongresszus 
összes- és szakosztályi üléseinek tárgyalásaira tételeket s 
előadókat megjelölni s javaslataikat legkésőbb szeptember 
30-ig beküldeni szíveskedjenek. Az elnökség újólag tiszte-
lettel felkéri az egyesületeket, testületeket s az egyeseket, 
hogy javaslataikat a nevezett határidőig az elnökséghez 
(Budapest, József-körút 85.) küldjék be, nehogy a kon-
gresszus kellő előkészítése fennakadást szenvedjen. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Szalmássy Gergely, a karcagi gimnázium nyu-

galmazott tanára f. hó 18-án élete 77-ik évében végel-
gyengülésben elhunyt. 33 évet töltött tanári szolgálatban 
s ez idő alatt alapos ismeretei és kedves egyéniségével 
közkedveltségnek örvendett. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A sárospataki theologiai aka-

démián újonnan felállított ötödik tanszékre a tiszáninneni 
egyházkerület közgyűlése dr. lüdös István theol. magán-
tanárt, miskolci segédlelkészt választotta meg, kinek neve 
az egyházi irodalomban is ismeretes Gratulálunk. — A 
Ferenc József-intézet kormányzójává dr. Demecky Mihály 
budapesti gyakorló gimnáziumi tanárt nevezte ki király ő 
felsége. — Miklós Ödön földművelési államtitkárt a tiszán-
inneni gyülekezetek egyházkerületi tanácsbiróvá választot-
ták. — Sárospatakon a Bartba Béla eltávozásával megüre-
sedett jogakadémiai tanszékre dr. Mecner Sándor ügyvéd-
jelöltet választották tanárrá. 

*A Lorántffy Zsuzsánna- egyesület igazgató vá-
lasztmánya legutóbbi ülésében Szilassy Aladárné elnök-
lete alatt elhatározta, hogy az ősz folyamán az egyesület 
javára gyűjtést rendez a pesti két protestáns templomban, 
melyeket a lelkészektől e célra elkér, hogy folyamodvány 
útján támogatást kér a fővárostól, a ref. egyháztól és a 
nagyobb takarékpénztáraktól; hogy f. évi október 7-én 
kezdve minden hétfőn d. u. félnégy órakor összejövetelt 
tart, melyen a tagok ruhákat varrnak s az egyesület 
érdekében kifejtett tevékenységükről adnak számot. Az 
összejövetel céljaira a Baldácsy-terem (Kálvin-tér 7. sz.) 
szolgál, melyért az egyesület 100 frt évi bért fizet. 

* A budapesti ifjúsági egyesület igazgató választ-
mánya Szilassy Aladár elnök vezetése alatt szept, hó 14-én 
ülést tartott, melyen Szabó Aladár titkár jelentést tett 
arról, hogy az egyesület a nyár folyamán is tartott ösz-
szejöveteleket; hogy az egyesületbe számos új tag lépett 
be a főiskolák ifjúságából stb. Majd a munka programm 
állapíttatott meg; heti összejövetelek lesznek a theol. nagyobb 
termében minden hétfőn Vs^ órakor és minden csütörtö-

kön 6 órakor az egyesületi tagok számára, a mikor fel-
olvasások, szavalatok, zene- és énekelőadások tartatnak; 
havi ünnepélyek az evangélikusok dísztermében a nagy 
közönség számára. Az egyesületi élet fejlesztése végett 
a választmány elhatározta, hogy egyesületi havi értesítőt 
fog kiadni, mely azonban közös lesz a Lorántffy Zsu-
zsánna-egvesülettel. 

* Az ev. ref. val lású s iketnéma gyermekek 
neveltetése céljából mozgalom indult meg. E mozgalom 
célja, oly intézet létesítése, mely az ország ev. ref vallású 
siketnéma gyermekeit nevelés és tanítás által azon sze-
rencsétlen helyzetből, melybe a hallás hiánya következ-
tében jutottak, kiemelni és a társadalomnak őket vissza-
adni. Magyarországon, a legutóbbi népszámlálás adatai 
szerint, húszezer siketnéma van, kik közül kétezer ev. ref. 
vallású. így a református vallású tanköteles siketnémák 
száma évenként négyszázra tehető s ezek közül csak 
tizennyolc—húsz tanköteles siketnéma az a szerencsés, 
a ki részint a váci országos, részint a felekezeti jel-
legű budapesti izraelita vagy a temesvári és kolozsvári 
siketnéma iskolákban taníttatik. A többi háromszáznyolcvan 
tanköteles siketnéma tanítás nélkül, az állatiasság szín-
vonalán marad. Méltó volna tehát, hogy a kezdeményezők 
szava, kik egyedül a szerencsétlenek iránti szeretettől 
lelkesítve a szerencsétlen siketnémák nevében kiáltanak 
a nemes szivekhez, ne volna kiáltó szó a pusztában. 
Értesülésünk szerint a mozgalom élén Németh László a 
váci siketnéma intézet tanára és Szabó Aladár theologiai 
professzor állanak. 

* Nyilt kérdés az 1894-ik évben kiadott ev. ref. 
egyházi törvények 188. §-ra nézve, mely azt rendeli, hogy 
>a minőségi fokozatot a vizsgálatok és szolgálati bizonyít-
ványok s az esperesnek ezeket összefoglaló minősítési 
javaslata alapján az egyházkerületi elnökség állapítja meg és 
az adja ki a minősítési okmányt Mégis, az 1895-ik év 
vége felé sincs itt nálunk semmi hang, mely a lelkészeket 
bizonyítványaiknak — a minősítési okmány kiállítása végett 
— illetékes helyre leendő felterjesztésre felhívná, vagyis 
minősítési okmány, mely minden pályázatnál mindennemű 
igazolványok csatolását feleslegessé tenné, egyetlen lelkész 
kezében sincs; a minek következménye aztán az, hogy 
talán az ev. ref. egyházban senki sincs, a ki tájékozva 
volna a felől: Mit kell érteni »kellőleg felszerelt kér-
vény* stb. alatt! Nagvt. szerkesztő úr nem tudná megmon-
dani? Teljes tisztelettel 1895. szept. 2. Egy ref. lelkész. 
(Nyilt válasz. Van tudomásunk róla, hogy az egyházi 
törvények 188. §-a nem mindenik egyházkerületben van 
végrehajtva; de pl. a dunamelléki egyházkerületben életbe 
van léptetve és pedig akként, hogy az elnökség által 
évről-évre megállapított minősítvényi táblázat minden év-
ben ki van nyomatva az egyházkerületi jegyzőkönyvben. 
Ez az eljárás célszerűnek mutatkozik. Miért ne követhet-
nék ezt a példát a többi kerületek? Szerk.) 

* A «Kis Tükör» érdekében emelünk szót. Ez az 
evangeliumi szellemű, olcsó, mert félévenként 1 forintba 
kerülő képes hetilap népünk körében áldásos munkát 
végez. Erősíti a keresztyén hitet, nemesíti az erkölcsi életet, 
szilárdítja a prot. egyháziasságot. Vannak benne tájékozó 
irány cikkek, vallásos elbeszélések és költemények, bibliai 
elmélkedések (többnyire képpel illusztrálva), megbízható 



közlemények a hazai és külföldi, az egyházi és iskolai 
eseményekről s polemikus »malom alatt*-i beszélgetések. 
Lelkészeink és tanítóink nemcsak a néppel tesznek jót, 
mikor ezt a vállásos néplapot terjesztik, hanem saját 
valláserkölcsi nevelő és lelkipásztori tanítói működésük-
ben is hasznos munkatársat nyernek, a gondjaikra bizott 
gyülekezetekbe és családokba pedig valódi keresztyén erőt 
és lelket visznek be e lapocskával. A »Kis Tükör* a mai 
hitközönyös és szektáskodó világban valóságos hitápoló 
és hitterjesztő missziót végez, minek fontosságát, azt hisz-
szük, nem szükséges bővebben fejtegetnünk lelkész és 
gondnok olvasóink előtt. 

* A dunamelléki egyházkerület közgyűlésén 
szept. 23-án az üj viszonyok által követelt utasítás tár-
gyalása és a középiskolák ügye, szept. 24-én az egyetemes 
lelkészi gyámintézet szervezete volt szőnyegen. A tervezetet 
a közgyűlés általánosságban elfogadta, de lényeges módo-
sításokat is tett rajta. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük az előfizetőinktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

A D A K O Z Á S . 
A banovcei ref. misszió céljaira alábbi szives 

adományok folytak be. I. »Banovcei Szeretetházra* ez év-
ben a nyilv. számadás közzététele óta következő kegyes 
jóltevők adakoztak: Biberauer űr Budapestről 10 frt, Vadas 
Gyula csermői lelkész 50 kr., nagy-kőrösi ref. egyház 4 frt, 
földesi ref. egyház 1 frt, Schilling Károlyné 3 frt, Poór 
Hermina 1 frt 50 kr., Biberauer Tivadar 2 frt 50 kr., Keck 
Zsigmond cservenkai ref. lelkész úr 3 frt, és méltóságos 
Cseh Ervin főispán, egyházmegyei főgondnok úr 100 frtot. 
Összesen: 125 frt és 50 krt. azaz egyszázhuszonöt forint 
ötven krajcárt. II. A nemcei harangalap gyarapítására 
adományoztak: Dianovszky Pál m. kir. erdész 5 forintot 
és Lehóczky György 1 frtot. Összesen: 6 forintot, azaz 
hat o. é. forintot. III. A banovcei harangalap gyarapítására 
V. Zs. 10 forintot. IV. A feltámadás napjának alkonyán 
meglátogattuk Uj-Banovcén a betegségben és nyomorban 
szenvedő szegényeket, hogy hozzájuk is elvigyük a húsvéti 
evangelium vigasztalását. A fölkeresett szenvedők között 
olyanokat is találván, kik nemcsak a halál, de az élet 
kínjaival is küzdöttek: a talált szomorú képek közrebocsát-
tattak a »Sáchsischer-Gustav Adolf-Bot.e« egyik számában 
kérve a valódi emberbarátoknak nem annyira érzékeny-
kedését, mint kézzel fogható támogatását. E felhívás foly-
tán Fraulein Steuer, Zittauból ama szenvedő keresztyén 
testvéreink segélyezésére 10 márkát küldött, mely összeg 
rendeltetése helyére adatván, hálás köszönettel fogadtatott. 
Mindezekért köszönetünket küldjük, közelbe és távolba, 
óhajtva, hogy a szivök jobb sugallatát követő jóltevők 
példáikkal minél tovább világolhassanak, hogy egyebek is 
megérthessék: nem beszédekben áll az Istennek országa, 
hanem a léleknek erejében. Uj-Banovce, 1895. augusztus 
28-án. Vásárhelyi Zsigmond misszionárius lelkész. 

Pályázat tanári állomásokra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, következő rendes 
tanári állásokra, pályázat hirdettetik: 

1. Egy természettan-mennyiségtani tanszékre. 
2. Egy rajz és rajzoló geometriai tanszékre. 
3. Egy tornatanári állásra. 
Az 1 —2 alatt említett tanszékekre megválasztott ta-

nár köteles a főgimnázium bármelyik osztályában a szak-
májába eső, vagy azzal rokon tantárgyakat az egyházke 
rület által évenkint megállapított tantárgycsoportosítás 
szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az 1—2 szám alatt felemlített tanszékekre megvá-
lasztott tanár évi fizetése 1200 frt alapfizetés, 200 frt lak-
bérilletmény, öt izben öt évi szolgálat után 100 frt ötöd 
éves korpótlék, a melynél a más intézetben rendes tanári 
állomáson töltött évek is fele részben beszámíttatnak. Ha 
a tanári pályán már működött volt, igazgatótanács tudo-
mása és véleménye szerint érdemeket szerzett, kiválóbb 
tanárok is pályáznak, illetőleg választatnak meg a hirde-
tett állomásokra tanárul: azok az 1400 frt, vagy épen az 
1600 frt alapfizetéssel rendszeresített második és első fize-
tési osztályú állomásokra megválasztatásukkal egyidejűleg 
előléptethet ők. 

A tornatanár javadalmazása 800 frt. 
Az 1. szám alatti tanszék betöltése a nmélt. magy. 

kir. vallás és közoktatási Miniszter, a 2. és a 3. alattié 
pedig a dunántúli ev. ref. Egyházkerület hatáskörébe tar-
tozik. Ennélfogva pályázók felhivatnak, hogy az állomás 
betöltésére jogosított hatósághoz intézett folyamodványu-
kat. keresztelő levelükkel, végzett tanulmányaikat, tanári 
képesítettségüket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapo-
tukat, védkötelezettségüket igazoló bizonyítványaikkal együtt 
1895-ik év október 10-ig küldjék be főtiszt, és mélt. 
Papp Gábor dunántúli ev. reform, püspök úrhoz Rév-
Komáromba. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott, illetőleg 
kinevezett tanár, az országos tanári nyugdíjintézetnek jo-
gosított és kötelezett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár kineveztetése után le-
hetőleg azonnal, a megválasztott tanár pedig 1896. szept. 
1-én szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfog-
lalni, s a mennyiben eddig rendes tanárkép még nem 
működött tanár választatnék meg, vagy neveztetnék ki, 
egy év múlva véglegesíttetik. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
biró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, annak 
évi fizetése 800 frt leend, egy év alatt tartozik oklevelét 
megszerezni s ha a kívánalmaknak megfelel, akkor a ren-
des tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1895. szept. 16. 

Darányi Ignác, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. 1—3 főiskolai egyházi gondnok. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

I X . kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
eimzendök. 

Kiadó-hivatal: 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Új idők küszöbén. 
Űj idők, új viszonyok küszöbét léptük át 

f. évi október 1-én. Új jogrend lépett ekkor 
életbe az egyéni, családi és egyházi életnek 
néhány alapvető mozzanatában. A születés, házas-
ság ós halál körüli eddigi eljárást, melyet évez-
redes szokás és törvény egyházi kere tben szen-
tesített, az új jogrend gyökeresen megváltoztat ta . 
A mit eddig parancsoló törvény követelt, az t az 
új rencl nagyrészt az egyéni tetszés körébe uta-
sítja s csak azt tet te belőlök kötelezővé s 
mindenkire nézve egyenlővé, a mi a polgári 
jogrend szempontjából múlhata t lanul szükséges, 
a vallási és ethikai momentumoka t azonban tel-
jesen az egyén szabad te tszésére bízza. Házas-
ság, gyermekek vallásos nevelése, keresztelés ós 
halálesetek körül mindazok a mozzanatok, melyek 
külső jogviszonyainkat érintik, egységes állami 
rendezést nyertek, de a vallási ós erkölcsi élet 
belvilágát érintő momentumok továbbra is az egy-
házak jogkörében és rendelkezése alatt maradtak . 

Kétségtelen, hogy az erőtel jes evangyéliomi 
vallás-erkölcsi élet az állami és egyházi jogkö-
rök eme szótválasztását elvben soha és sehol 
nem perhorreskál ta . Azt taní t ja Kr isz tussa l : ad-
játok meg a császárnak, a mi a császáré, és az 
Istennek, a mi az Istené. Az életből ellesve, 
tapasztalat i t ényekre építve vallja ós hirdeti, hogy 
a hi tkónyszeren kevés az Isten áldása s a val-
lás-erkölcsi élet legszebb virágai ós legnemesebb 
gyümölcsei világszerte az eleven hi tbuzgóság 
életforrásából fakadnak és táplálkoznak legdúsab-
ban. Ezért az evangyéliomi pro tes tan t i smus a 
házasságjog állami szabályozását, az anyaköny-
vek állami vezetését és a szülőknek gyermekeik 
vallása fölötti szabad rendelkezését hitelvi szem-
pontból, dogmatikai okokból soha sem ellenezte. 
Ezért küzdött a protes tant i smus többsége hazánk-
ban is az egyházpolitikai reformok mellett, mer t 
érezte, hogy azok ellen fordulni annyi lett volna, 

mint megtagadni saját elveinek legtermészetesebb 
következményeit . 

Ámcle más u vallás, mint a lelkek üdvö-
zítő ereje és más annak társadalmi szervezetté 
nőtt t e s t e : az egyház. Az: lélek, mely megelevenít 
ós é l t e t ; erő, mely megtar t ; szentség, mely üd-
vösséget ad. Ez pedig társadalmi organismus, 
történelmi fejlemény, emberi és földi institúció 
is, mely bár a maga örökkévaló lelkéből ól és 
táplálkozik, de e földön ós emberi viszonyok 
szerint él, hat ós működik. Istenországa, mint 
Krisztus mondá, nem e világból való, mer t ere-
dete, lényege és célja i s t en i ; de Is tenországa e 
világba való, mer t azért van, hogy a földi életet 
ós annak különféle viszonyait a maga isteni 
erőivel megnemesí tse ós megszentelje. Es e hi-
vatását az egyház a véges lét viszonyai között 
és földi eszközök fölhasználásával teljesíti. 

Ennélfogva az is kétségtelen, hogy az állami 
ós egyházi jogköröknek az új törvényekben 
eszközölt elkülönítése magát az egyházat, an-
nak jogait és hatalmi érdekeit , tá rsadalmi sú-
lyát ós tekintélyét, sőt még anyagi oldalát 
is érzékenyen érinti. A házasságkötés és a há-
zassági törvénykezés, valamint az anyaköny-
vezés teljes államosításával a látható egyház 
mind morális érzéseiben, mind külső tekintélyé-
ben és jogaiban, sőt még anyagi é rdekeiben is 
súlyos csorbát szenvedett . Ezt a,z erkölcsi ós anyagi 
áldozatot illő, hogy az állam ós a tá rsadalom 
méltányolja, sőt egyben-másban kárpótol ja is. 
A mél tánylásra és kárpót lásra leginkább a prot. 
egyházak szolgáltak rá, nemcsak azért, mer t az 
új viszonyok miatt ők veszítenek a legtöbbet, 
hanem azért is, mer t az új helyzet kivívásában 
s az állam erősítésében a reformok támogatá-
sával ők tet ték a legértékesebb 'szolgálatot az 
országnak. 

Az ú j idők és viszonyok azonban magokra 
az egyházakra is ú j teendőket rónak. Átmene-
tileg ós későbbre kihatólag egyaránt. Átmeneti-



leg múlhata t lanul szükséges a pontos és gyors 
eligazodás, hogy egyrészt anyaszentegyházunk ér-
dekeit afennál ló törvények korlátai közt ha thatósan 
megóvjuk, másrészt magyar hazánk törvényeivel 
összeütközésbe ne kerül jünk. Jövőre nézve pedig 
kétségtelen, hogy minél bennebb jutunk a refor-
mok által te remte t t új viszonyok közé, annál 
inkább fogjuk érezni annak szükségét, hogy egy-
házunk joghatósági külső veszteségeit ellensú-
lyoznunk kell az egyház erkölcsi erejének és 
szellemi ha ta lmának fokozott növelésével. A vallás-
erkölcsi élet erősebbó tételével. Intenzivebb val-
lásos neveléssel, I l júságunk és felnőtteink nagyobb 
lelki gondozásával. A keresztyén szerete t -munkák 
szorgalmasabb gyakorlásával . A hiterősítő iro-
dalom nagyobb felkarolásával. Tanítóink és lel-
készeink képzésének javításával. Gyülekezeteink 
anyagi megerősítésével . Lelkészeink, tanára ink 
és tanítóink jobb ellátásával. 

Az új idők küszöbén kettőzött szorgalom-
mal folytassuk az egyház belső és külső építését, 
hogy a ránk váró nehéz időkben diadalmasan 
megállhassunk. Minél jobban sikerül közegyházim-
kat szellemileg ós anyagilag megerős í tenünk, 
annál kevésbbé fogjuk érezni az új viszonyok 
káros ha tásá t egyházi ós valláserkölcsi é letünkre. 

Videant consules, ne quid detr iment i eccle-
sia c a p e r e t ! . . . . 

Lelkészi utasítás. 
Kiadatott a dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlésének 1895. évi 
szeptember hó 23-dikán tartott ülése határozatából a kerületbeli 

lelkészeknek. 

1. Az összes anyakönyvek — az illetékes 
polgári hatósághoz másodpéldányban átküldés 
végett — szeptember hó 30-án lezáratván, ok-
tóber hó 1-étől, az előbbi folyószámmal félbe-
szakítás nélkül tovább vezetendők. 

2. Október 1-én túl is házassági h i rdetésre 
jelentkezők felveendők ós legalább egyszer az 
eddigi módon hirdetenclők; í igyelmeztetendők 
azonban, hogy hirdetés végett az állami anya-
könyvvezetőnél múlhata t lanul je lentkezzenek; de 
ha a mellett egyházi hi rdetés t is kívánnak, any-
nyiszor, mennyiszer a házasság megkötéséig az 
idő s a közbe eső vasárnapok száma engedi, 
hirdet tetni fognak, kijelentve, hogy az egyházi 
h i rdetés hiánya az egyházi esketést ós megál-
dást nem fogja gátolni. 

Figyelmeztetendők továbbá a házasulandók, 
hogy a házasságnak a polgári közeg előtt meg-
kötése után, az ennek megtör téntéről szóló tanu-
sítványnyal lehetőleg azonnal, vagy még az nap, 
mindeneset re a lehető legrövidebb idő alatt je-
lentkezzenek az egyházi esketésre, mely az eddigi 

el járás sze r in t : esketési beszéddel, imával, eskü-
vel és áldással (de a szokásos kérdések elha-
gyásával) lesz végrehaj tandó. 

3. Mivel úgy az egyházi hirdetés, mint az 
egyházi esketés is a házasulok szabad elhatáro-
zásától függ ós a házasság érvényességére befo-
lyással nem b í r : annálfogva a hirdetési ós 
esketési díjak is a felek szabad e lhatározására 
kell, hogy bízassanak, nehogy azok fizetésének 
kötelezettsége az egyházi h i rdetés és esketés 
igénybevételétől bárki t is visszatartson. Ennél-
fogva közhírré teendő, hogy sem a hirdetésér t , 
sem az esketósért az eddig megszabott díjak 
nem követel tetnek s azok dí j ta lanoknak tekin-
tetnek. 

Az anyakönyvi k ivonatokér t s eset leg csa-
ládi ér tes í tőkórt eddig kiszabott díjak tovább is 
fentar ta tnak. 

4. A fentebbi határozatok — addig, míg 
az egyöntetűség szempontjából az Egyetemes 
Konvent által hozandó határozatok folytán az 
Egyházkerüle t máskép nem határoz — érvény-
ben maradnak. 

5. E rendelet már szeptember 29-én, e hó 
utolsó vasárnapján , templomi h i rde tés ú t ján köz-
hí r ré teendő, s a mennyiben egyszeri h i rde tés 
által köztudomásúvá nem válnék, azután még 
két vasárnapon kihirdetendő. 

Az Egyházkerüle t jegyzőkönyvéből kiadta : 

Szilády Áron, Szász Károly, 
egyh. főjegyző. püspök. 

Papi hivatás, papi jellem. 
(Folytatás.) 

Az írás mezején való jártasságot említem! Maga a 
biblia tanulmányozása egy egész életidőt vesz igénybe. Az 
újabb nemzedék, tisztelet a kivételeknek, távolról sem fog-
lalkozik a biblia tanulmányozásával annyit, mint a régiek. 
Sőt pusztán a biblia olvasása is úgy a híveknél, mint a 
lelkészeknél meglehetősen kiment a divatból. 

A népiskolában tanítják jobbadán szajkó módra, a 
gimnáziumokban olvastatják, a hogy olvastatják, de a kik 
tanítják és olvastatják, maguk sem ismerik annak mély-
ségeit, eszme-gazdagságát és szépségeit. Általában úgy bán-
nak azzal, mint akármely más emberi művel. Shakespeart, 
Hugó Viktort, Petőfit, Aranyt stb. meg tudják kedveltetni 
úgy, hogy e remekírók az iskolából kikerülő egyéneknek 
egész életükben szellemi táplálékul tudnak szolgálni, de a 
biblia iránt nem bírnak érdeklődést, rokonszenvet, lelkese-
dést kelteni, pedig ebben vannak azok az örök kincsek 
lerakva, melyeken a világi remekírók szép műveiket fel-
építik, ebben vannak befoglalva az emberi lélek valódi 
táplálékai a földi életre és az örökkévalóságra egyaránt. 
Bizony, ha valamikor, úgy az Istenige tanulmányozása 



közben kiálthatunk föl igazán meghatva Pál apostollal: 
»Óh Isten bölcseségének és tudományának mélységes gaz-
dagsága ! mely igén megtudhatlanok az ő ítéleti és végére 
mehetetlenek az Ő utai«. (Rom. XI. 33.) 

Nem csekélyebb feladata a lelkésznek ennél a hívek 
lelki gondozása. íme egy oly mezőhöz jutottunk, melynek 
közöttünk kevés igaz munkása van. A katholikus lelkészek 
gyakorta érintkeznek még pedig négy szemközt híveikkel. 
Ott van a gyóntatószék, melyet ha sok mai szempontból 
el keli is ítélnünk: annyit el kell ismernünk, hogy az a 
hívekre gyakorolt közvetlen hatás következtében a római 
kath. egyház egyik leghatalmasabb fentartó ereje. Nekiek 
nem kell fölkeresni híveiket, őket a hívek maguk keresik 
fel a bün szorongató kötelékei között. 

Ágostai testvéreinknél is sok helyen gyakorlatban 
van ez, különösen a hol egynél több lelkész van. Ők szépen 
meg tudnak egyezni a munkafelosztásban; ritkábban vezeti 
őket hiúság, vagy mai földi tekintet. Gél előttök az egyház, 
mint isteni intézmény erősítése, felvirágoztatása, s ennek 
a célnak megvalósításaért sokat tudnak áldozni sokról 
lemondani. A melyik lelkésznek simább modora, nyájasabb 
érintkezési módja van az emberekkel, az a híveket láto-
gatja, azoknak lelki szükségeikben, bajaikban atyai taná-
csait osztogatja, kételyeiket eloszlatja stb. 

Nálunk a legrégibb időtől elmaradt ez. Míg a lelké-
szek jogi tudományokkal is foglalkoztak, addig gyakoribb 
volt az érintkezés, mert sokan jártak fel a paphoz tanács-
kozás végett, midőn aztán a buzgó lelkész igyekezett a 
híveket az egyházhoz is közelebb vonni Most mind hide-
gebbé válik a viszony a lelkész és hívek között; ügyszólván 
csak a katedrából ismerik lelkészüket a hívek; aztán hűti 
a szeretet melegét az egyházi adózás tetemes volta, melyet 
ma rnár a nép nagy része csak úgy vet a papnak, mint 
valami szükséges rossznak. 

Az evangelium már szorosabban kiszabja köteles-
ségeinket a lelkipásztori gondozásra nézve. Péter apostol 
(I. V. II. 4.) szépen körvonalozza a lelki gondozás köteles-
ségeit, midőn így szól: »Legeltessétek az Istennek seregét, 
mely a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról 
nem kényszerítésből, hanem örömest, nem kívánván ékte-
lenül a nyereséget, hanem kegyindulattal, sem pedig ügy 
mint uralkodván az Úrnak örökségén, hanem úgy, mint 
kik az Isten seregének tüköréi legyetek«. 

Az a jó pásztor, a ki szemei előtt legelteti nyáját, 
azt széledezni nem engedi, a ragadozó állatoktól, minden 
veszedelemtől híven megőrzi, ez a feladata, szent hiva-
tása a lelkipásztornak is híveivel szemben. Mily sok oldalú 
feladat és kötelesség ez! Hogy a lelkipásztor ezt véghez 
vihesse, ismernie kell híveit, azoknak életviszonyait, lelki-
szükségeit. Maga ennek megismerése nehéz feladat. Két 
úton juthat hozzá a lelkész : a személyes látogatás, vagy 
a diakoni intézmény által. Az előbbi jobb, sikeresebb, 
de kivált népesebb gyülekezetekben kivihetetlen ; az utóbbi 
könnyebb, s bár a hívek valláserkölcsi életéről nem nyújt 
oly közvetlen képet, mint a személyes érintkezés, minda-
mellett megbecsülhetlen erkölcsi haszonnal jár. Ez által 

ismeri fel a lelkész híveinek lelki, erkölcsi fogyatkozásait, 
betegségeit, így alkalmazhatja üdvösen és sikeresen a gyógy 
szereket. Sőt így megismervén az erkölcsi helyzetet, lehet 
szószéki tanításainak is egyedül javító, nemesítő, tökéle-
tesítő hatása. Mindenekfelett pedig így tudhatja meg, hogy 
nem ólálkodnak-e báránybőrbe öltözött farkasok a nyáj 
körül, melynek éber figyelemmel kisérése, ha más alka-
lommal is szükséges volt, sokszorosan szükséges nap-
jainkban, midőn hálóikat titkon és nyilván teregetik a 
setétség lovagjai híveink ellen, s midőn a megváltozott 
egyházpolitikai helyzetnél fogva, különösen a gyermekek 
vallására való tekintetben oly sok oldalról marad védet-
lenül anyaszentegyházunk buzgó szakavatott lelki gondo-
zók hiányában. 

Csak is ily hű, buzgó, fáradságot nem ismerő mun-
kásság építheti a benső láthatatlan anyaszentegyházat, 
terjesztheti Istenországát e földön sikeresen ! Óh, mily szép, 
mily fenséges feladat a papi pálya, így felfogva a lelki-
pásztorkodás teendőit! Odaállva egészen Krisztus szolgá-
latába, gyógyítani a lelkibetegeket, templomban és háznál 
nem szűnni meg tanítani és a Krisztust hirdetni, mint az 
apostolok (Csel. V. 42.). Lecsillapítani a háborgó lelkiisme-
retet, mint Péter, midőn Cornelius házába belépett (Csel. X.). 
Erősíteni a hitben gyengéket, felemelni az elesetteket, osz-
latni az elmék homályát, fölemelni az embert emberi mél-
tóságának tudatára, inteni a tévelygőket minden szelíd-
séggel és tanítással, bátorítani az ügyefogyottakat, vigasztalni 
a szegényeket, betegeket, a haldoklók lelkét felemelni az 
örökélet biztató hazája felé ! . . . Ez az a belmisszió, mely 
napjainkban annyiszor emlegettetik s ajánltatik. Az a ki 
így hordozza a munkának terhét, mint a Krisztus jó 
vitéze, betölti a lelki gondozás kötelességeit, igazán építi 
az anyaszentegyházat. Hol ily lelkész áll a gyülekezet 
élén, ott nincs többé üres persely, üres kassza, ott meg-
nyílnak és bőven ömledeznek az áldozatkészség csatornái, 
nem áll pusztán, ridegen az Úrnak oltára; ott fel tudják 
fogni az evangelium ama sokszor hangoztatott igéit: »Keres-
sétek mindenekelőtt Istennek országát és annak igazságát 
s minden jók megadatnak tinektek*. Ott díszben, fényben áll 
az Istennek háza, virágzik a nevelésügy. Az ilyen pap 
aztán nem nyűg, nem teher a gyülekezet nyakán, a ki 
egész életét híveivel való civódásban, perpatvarban éli 
le, ki a Krisztus palástjába kapaszkodva folyvást önérvénye-
sítésére törekszik, hanem igazán szeretett, tisztelt, becsült, 
törhetlen ragaszkodással környezett lelkipásztor, lelki atya, 
ki maga háttérbe vonul, hogy a Krisztus és az ő szent 
tudománya valóságos lélek és élet lehessen ajkain hívei 
földi nyugalmára és örök boldogságára. 

íme főbb vonásokban a lelkipásztori hivatás, s ha 
komolyan gondolkodunk ennek magasztos teendői felett, 
be kell látnunk, hogy azokat csakis az igazi Krisztusi 
jellemmel ékeskedő lelkipásztor teljesítheti sikeresen, kifogás-
talanul. 
(Folyt, köv.) Lukács Ödön. 



I S K O L A Ü G Y . 

Tanévet megnyitó beszéd. 
(Vége.) 

De fordulnak az idők. Nagy Lajos fényes ragyogású 
korára Zsigmond és Nikápoly. az igazságos Mátyás tett-
erős kormányára a gyáva Jagellók lusta tehetetlensége és 
a mohácsi sír következnek. Majd jön a csaknem kétszá-
zados török idők nyomorúsága. De az élethalálharc küz-
delme, a vallásos és polgári szabadságért vívott dicsőséges 
csaták hatalmasan táplálták a nemzeti önérzetet, ébren 
tartották a faji öntudatot. Azonban a török kiűzése és a 
durván megtámadott szabadság védelmében folytatott véres 
harcok lezajlása után beáll az önelhagyás, a buta elkor-
csosulás és a vértagadó elfajulás öngyilkos kora és tart 
több mint egy századig. Elnemzetietlenedünk szívben és 
lélekben; alkotmányunk legerősebb bástyái meginognak. 
Az elfajult nemzet a maga ásta sír szélén áll. 

Valamint a hatalmas tölgy ágait, — a nagy költő ha-
sonlata szerint — megtördelheti a vihar, sudarát megszab-
dalhatja a villám, de ha gyökerében életerő virul, újabb 
és talán terebélyesebb, izmosabb ágakat hajt és dacosan 
kész újabb zivatarra ; úgy a magyar nemzetet is számá-
ban kegyetlenül megritkította a tatárjárás, a végsőig le-
apasztották az ozmán és a szabadságháborúk; de mert, 
vérrel őrzött szabadságához és nemzetiségéhez, mert apái 
hagyományaihoz, nyelvéhez és faji sajátságaihoz, tehát a 
nemzeti élet tápláló gyökereihez rendületlenül hü maradt, 
megfogyva bár, de törve nem, új jövőjében bízhatott. De 
a mint a gyökérben őrlő szú ver tanyát, önmagától kor-
hadtan roskad össze az erős tölgy: úgy a magáról bűnösen 
megfelejtkezett magyar is az enyészet szélére jut. A főurak 
a nemzet testétől elkülönödve, Bécs kábító ölén annyira 
elfelejtették apáik nyelvét, hogy némelyike őseinek szá-
zados dicsőségövezte nevét sem tudta helyesen kiejteni. 
Idegen nyelven fordult Istenéhez, azon társalgott künt és 
házi körében családja tagjaival; világpolgárias szokásokba 
merül, délceg nemzeti köntösét idegen gúnyával cseréli 
föl, hazafias érzülete árán hangzatos címek után eped, 
fényes hivatalokért sovárog. 

A főrendeket követte bent a hazában a birtokos, 
az azelőtt büszke, dacosan hajthatatlan középnemesség, 
Kisfaludy Sándor szerint a nemzet szíve-lelke. Váro-
saink, s bennök iparunk s kereskedelmünk elnémetesed-
nek; tudományunk, az iskolák és az állami élet nyelve 
a latin, az elmaradt magyar nyelv eldurvul és elerőtle-
nedik; falvaink magyarságát, kivált a hol a kálvinizmus 
erőszakosan megtöretett, főleg a tótság borítja el. Az az 
1790 körüli, leginkább az új életre ébredező irodalom és 
II. József kényuralmi intézkedései által tespedtségéből fel-
rázott nemzeti fölpezsdülés csak a sötét éjben előtörő 
villámlás volt, de a melyre újabb, még vakítóbb sötétség 
következett. A francia forradalom rémtettei, az oltárt is 
felforgató kicsapongásai a különben is absolutizmusra 
hajló lelkületű I. Ferencben iszonyatot keltenek. Kapóra 
jön a Martinovics-féle összeesküvés, a részesek vérpadra, 
jelesebb íróink börtönbe kerülnek; Metternich önkény-
uralma — hiába áldozza vérét és pénzét a trón védelmére, a 
rendületlen loyalítású nemzet — kémrendszere elnyom min-
den szabad szót, a merev könyvvizsgálat elöl minden önálló 
gondolkodást; chinai fallal zárnak el a nagy világtól. A 
művelt nyugot haladhatott, mi nem tudunk róla. Leg-
jobbjaink elcsüggedve, tétlen hazafiúi bánatba merülnek; 
a nemzet nagy tömege tudatlanságban sínylik; hazánk 

kimeríthetetlen természeti gazdagsága dacára, saját zsír-
jába fuladva, szegénységbe sülyed. A dicstelen halálhoz 
soha közelebb nem sodortattunk. 

De hála a magyarok nagy istenének: a sötét éjsza-
kára elvégre a munkára keltő hajnal dereng, az életoltó 
telet életre keltő tavasz váltja fel, a dermedt álomba 
merült nemzet megmozdult. Költőink lángoló lelkesedéssel 
magasztalják a honszerző és megvédő ősök dicsőségét, 
buzdítva mutatnak rájok: ime apáitok! De ostorozzák a 
kortársak elkorcsosodát is. És most buzdító, majd ostorozó; 
lelkesítő, majd korholó szavaik, mint az utolsó ítélet angya-
lának harsány trombitája új. munkás életre villanyozzák 
a zsibbadt tagokat. És midőn Metternich, vakmerősége 
önkényesen elrendeli az adó fölemelését s az ujoncozást s 
így már-már a végső csapást méri alkotmányunkra: a 
nemzet felriad és tiltakozása mind hevesebbé, végre oly 
hevessé lesz, hogy a vallásos lelkületű király megemlékezve 
esküjére, 1825-ben Összehívja történetünkben örökké emlé-
kezetes országgyűlést. 

Ez kezdő határköve újjászületésünknek. Tudatára 
jutunk elmaradottságunknak, tudatára annak, hogy jövőn-
ket csak úgy biztosíthatjuk, hogyha nyugot nagy nemze-
tei nyomán ódon alkotmányunkat, avult intézményeinket 
gyökeresen átalakítjuk; ha szellemi erőnket a tudomány 
és művészet terén erőteljesen fejlesztjük; ha a fajunkban 
szendergő és a hazánk talajában rejlő erőket gondosan 
kiaknázva, mezei gazdaságunkat, iparunkat és kereskedel-
münket pezsgő életre keltjük. A jó Isten meghálálhatatlan 
kegye, hogy átalakulásunk nagy müvéhez, épen a leg-
kellőbb időben megadta Mózeseket és prófétákat Széchenyi-
ben, a legnagyobb magyarban a reformátort, Kossuth láng-
szavában a tettre lelkesítőt, Deák bölcseségében az ellen-
tétek békés kiegyenlítőjét. És megindul újjászületésünk 
nehéz, de dicsőséges küzdelme. Nem volt könnyű a nemes 
harc. Mint az elkeseredett hadseregnek minden lépésnyi 
tért csak drága vér árán lehet ellenfelétől kiküzdenie: 
nem másként lehetett legjobbjainknak az országgyűlésnek 
minden reformod vagy elveszett jogainknak egy-egy részét 
lépésről-lépésre izzadva a hatalomtól kierőszakolni. 

Arra nem egy esetet mutat a történelem, hogy közö-
nyös fejedelmek, tehetetlen, vagy buta kormányok kész-
akarva elhanyagolják nemzetök szellemi, erkölcsi és anyagi 
jóllétét, de arra, hogy volt magyar kormány, volt politikai 
párt, a mely a nemzeti előhaladásnak, — a mi annál cso-
dálatosabb ! — még az anyagiak terén is útját, akarta volna 
állni, csak a mi nemzetünk története mutat kiáltó példát. 
De nemzetünk felbuzdúlt tettereje sokkal hatalmasabb volt, 
semhogy azt akár a kormány ellenzéke, akár a maradi 
főrendek konoksága megakadályozhatta volna. A diadalt 
kivívtuk és annál dicsőbben, mert egyedül a tiszta hon-
szeretet önzetlen lelkesedésével, az eszmék diadalmas fegy-
verével harczoltuk meg azt. Önérzettel mondhatjuk, hogy 
talán más népek életében is alig van példa arra, hogy ily 
gyökeres újjászületés a hatalom és szövetségesei konok 
ellenzése daczára, egyedül az ész és erkölcs fegyverével 
oly rövid idő alatt vívatott ki. 1848. márciusa átalakulá-
sunk nagy hónapja 1 

Ne mondjátok, hogy márczius vívmányait letiporta 
az ármány, hogy visszavívott jogainkat sírba temette a 
hatalom, mint a megfeszített igazságot; ne mondjátok, 
hogy annyi ezeren hiába áztatták vérökkel az édes hazai 
földet, dicstelen porbahullott hősi hadseregünk dicsősége. 
Ne mondjátok; az igén, az eszmén nem fog az erőszak 
fegyvere. Annak a rajongó lelkesedés teremtette ifjú honvéd-
seregnek az ősök dicsőségével mérkőző csatái nem estek 
hiába. Megtanították Európát arra, hogy az a kis magyar 
nemzet, a melyről már-már megfelejtkeztek, oly nagy erő, 



a melynek letiprására két óriás hatalom százezrei kellet-
lek ; megtanítottuk magunkat arra, hogy letiportatásunkban 
össze kell tartanunk jobban, mint valaha, hogy a zsar-
nok erőszakot férfiúi erővel kell viselnünk, előtte gyáván 
meghajolni nem szabad. És valóban az a hősies erő a 
szenvedésben nem kevesebb tisztelőt, bámulót szerzett 
fajunknak, mint szabadságharcunk legfényesebb diadalai, 
de eszméltették a hatalmat is arra, hogy trónjának leg-
szilárdabb alapja a magyar faj lehet, a melynek jogait, 
a következés igazolta, önromlásával egyidőre letiporhatja, 
de végleg soha el nem nyomhatja. Igen, az ige, az eszme 
győzött és fegyver nélkül. Ma a magyar szabad ura sor-
sának, kezében boldogsága, avagy boldogtalansága. 

Mihelyt visszanyerte jogát, azonnal a 48-as alapon 
megkezdette és folytatja szakadatlanul állami életének ren-
dezését. Mit tett e 28 év alatt ? a birálat nem a mi tisz-
tünk. Egy bizonyos, hogy nemzetünk alapjában megértve 
az európai műveltség követeléseit, valósításukon izzad, 
fárad azóta szakadatlanul. És a jó Isten segítségével hala-
dunk is nem közönségesen. Vannak hiányaink és hézagaink, 
ugyan hol nincsenek ? de önérzettel mutathatunk egész 
sorozatára a kor magas színvonalán álló vívmányoknak 
és alkotásoknak. De a dicsekvés nem méltó hozzánk. Majd 
isteni életünk ezredéves fordulójának ünnepére, hiszszük, 
ifjú fővárosunkban összejön a nagy nemzeteknek nem 
hivatalos, de annál függetlenebb birósága, hogy elfogulat-
lanul mérlegelje a műveltség iránti fogékonyságunkat, meg-
értse a végzett munkát és tapasztalatai nyomán a jövőbe 
bepillantva ítéljen javunkra, avagy kárunkra. Férfias nyuga-
lommal, nem követeléssel, nem az önhittség bizalmával 
nézünk méltányos ítéletök elé, de mégis azzal a reménv-
nyel, hogy az a biróság nem tagadja meg elismerés, jóakaró 
buzdítását attól a nemzettől, a mely tespedtségéből önerején 
kiemelkedve, mostoha viszonyai, ellenséges körülményei 
között, nem ritkán nyűgözött kézzel, kötött szárnynyal, 
oly rövid idő alatt a szellemi, erkölcsi és anyagi téren 
annyit teremtett.. Hiszszük, hogy az a független biróság 
kimondja, hogy az a nemzet, a mely ezen a földön, — a 
hol egyetlen nép sem tudott — ezer éves állandó hazát 
alkotott és azt vére hullásával ádáz ellenségei ellenére 
megvédelmezte, a mely egy évezreden át az életerőnek és 
életrevalóságnak oly kétségtelen bizonyítékát szolgáltatta, 
a mely idegen létére Európa népeivel testvériesülve, a 
legmagasabb emberi eszmék, a közművelődés oly meg-
becsülhetetlen szolgálatokat tett, vér- és pénzáldozatokat 
hozott, a mely vérén szerzett és kardjával megőrzött jogait 
a testvérnemzetiségek érdemeseivel, nem ritkán saját rövid-
ségére, bőkezűen megosztotta, a mely hazájára szabadság 
és alkotmányosság megszentelt földévé tette: a költő sze-
rint egy második ezredévre: »Van élni abban jog, hit 
és erő!« 

Mi tanulság sugárzik elő ezekből kedves tanítvá-
nyaim?! Első tanulság bizonyára az, hogy a mely nemzet 
Önmagát elhagyja, múltját, ősi jellemét, erkölcsét megta-
gadja, nyelvét, szokásait hűtlenül levetkezi: saját kezével 
ássa meg sírját. Ellenben, a mely nép ereiben hamisítat-
lanul csörgedez az ősi vér, a mely féltékenyen őrzi faji 
sajátságait és erényeit, mint az erős testi izomzat, sor-
vasztó betegségéből is új munkabíró életre támad. Minden 
nemzet féltékenyen őrizze azért lételének legszilárdabb 
föltételét: erkölcsi tisztaságát; rendületlen szívóssággal 
ragaszkodjék faji sajátságaihoz, sőt műveltség által ne-
mesítve, emelje annak belső értékét. De nem másként áll 
ez a nemzet egyeseire is. Az egyesnek is a társadalom-
ban az erkölcsi és szellemi gazdagság a legbiztosabb 
létalapja. Vegyétek ezt is magatokra tanulságul kedves 
ifjak! Minden jó eszközzel iparkodjatok, hisz ez hivatás-

tok és jövő boldogságtok titka, összes szellemi erőtöket 
minden oldalúlag kifejleszteni, erkölcsi tisztaságtokat szep-
lőtlenül megőrizni. Ez a legbiztosabb iránytű az élet vi-
haros tengerén, a leghűbb talizmán a veszélyek között. 
Ekként lesztek oly férfiak, a minőkre a hazának szük-
sége van. 

Második tanulság az, hogy nemzetek újjászületését 
csak hazafiúi eszményi lelkesedés, a magánérdekeknek 
a közüdv javára való önkénytes feláldozása, törhetetlen 
munkásság, csüggedetlen bátorság a hatalom és az inga-
tag népkegy ellenében is, lemondás és a félreértetés bán-
talmainak hősies elhordozása hozhatja és hozza is meg, 
habár ezer akadály ellenére. Ezt tanúsítja épen nemzeti 
átalakulásunk története. Kedves ifjak ! Ti arra, még gyer-
mekek, serdülő ifjak vagytok, a kik az életnek csak ró-
zsáit, korotok áldásából, azt is tövise nélkül tépdesitek, 
már ma véssétek szivetek mélyébe, hogyha a Mindenható 
kegyelme és értelmiségtek egykoron a közügyek élére 
hívnak, a közjóért áldozatul kell hoznotok örömeiteket és 
vágyaitokat, nyugalmatokat és értéketeket, legjobb erkölcsi 
és szellemi erőtöket, sőt ha kell, életeteket is, tudván, 
hogy nincs áldozat, a mely a hazáért elég nagy volna. 

Harmadik tanulság az, hogy a viszonyok hatalma, 
vagy az emberi ármány a legszentebb ügyet, is elbuktat-
hatja; hogy nem ritkán szenvednie kell az igaznak, sőt 
a legjobbaknak jutalmok a börtön, sőt vérpad. Elbukhatik 
a nemzet legteljesebb igazai védelmében; a zsarnokság 
elrabolhatja évezredes jogait, rabigába hajthatják büszke 
nyakát. De a vértanúk porából új élet támad és az igaz-
ság Golgothájára a húsvéti feltámadás következik. Ezt 
igazolja az egyesek, ezt a nemzetek története. A leigázott 
nemzet kötelei is megszakadnak, csak hitét, reményét gyá-
ván föl ne adja. 

Kedves ifjak ! Véssétek ezeket, biztatóul a jövő hábo-
rúságaira, szivetek táblájára. Még pár szavam van hoz-
zátok, ne feledjétek azokat sem. Mi a ma emberei az 
első évezred kapuit bezárjuk; ti lesztek hivatvák feltárni 
a második évezredéit. Hivatásunkat mi talán jól, talán 
kevésbbé jól, megoldottuk: ti a jövő férfiai, legyetek erő-
sebbek és hívebbek, bölcsebbek és szerencsésebbek. Ha 
volt, tetteinkben derék és magasztos: kövessétek; fogyat-
kozásainkat, gyarlóságainkat óvakodva kerüljétek. Mindezt 
az áldott haza üdveért. 

Ez ünnepélyes órában, értsétek meg szavaimat! nem 
köthetek lelketekre jobbat, minthogy őrizzétek meg szí-
vetek tisztaságát; fejleszszétek, fokozatosan szilárdítsátok 
jellemeteket; tanuljatok, mint apáitok, lemondani minden-
ről a hazáért. Különösen gazdagítsátok értelmetek kincseit; 
szeressétek a munkát és kötelességeiteket; tanuljatok kitar-
tóan, kitartóbban mint eddig tevétek, mert a jövő küz-
delmeire feddhetetlen jellemű és alapos képzettségű baj-
nokokra van szükség. Ha így fölvérteztétek derekato-
kat: bátor önbizalommal nézhetünk a jövő évezred har-
cai elé. 

A Mindenható Isten segítse zsenge erőtöket és ipar-
kodástokat; az ő gazdag áldása legyen becsületes törek-
véseiteken ! 

Futó Mihály, 



T Á R C A . 

A protestantismus kulturális jelentő-
ségéről. 
(Folytatás.) 

ismétlem: az újabb kornak egész kulturvildga a 
tudomány és művészet, állam és társadalom s ipar és 
kereskedelem terén kevés kivétellel prot. nevekhez vau 
kötve, a mi eléggé bizonyítja, hogy a protestantismus az 
a szellemi erő és hatalom, a mely a jelenkor fölött do-
minál. De az erkölcsi kultura tekintetében is előnyben 
van a protestantismus a katholicismus fölött. Mert a 
jelenkori bűnügyi és morálstatistika tanulsága szerint a 
germán népek, mint a protestantismus hordozói, sokkal 
kedvezőbb erkölcsi viszonyok között élnek, mini a román-
pápás népek. Hogy a prot. vidékek vagyon és értelmiség 
tekintetében nagyobb súlylyal bírnak, mint a pápások, 
nálunk is számadatokkal bizonyította be Bartha Béla a 
maga úttörő »statisztikai tanúlmányaiban*. A protestan-
tismus az evangéliumnak világerjesztő, világosító és meg-
szentelő erejét adta a társadalomnak. Azt hirdeti, hogy az 
evangelium erkölcsi ereje nem csupán a lélek üdvözítő 
ereje, hanem kihat az ember egész világára: testébe, 
családjába, társadalmába és államába, tudományába és 
művészetébe, irodalmába és iparába, hogy mindezeket 
megszentelje és az isten országa alkatelemeivé tegye. A 
reformáció kedvezőbb a népek haladására, mint a római 
katholicismus. Az erkölcsi, vallási, lelkiismereti szabadság 
és összes ú. n. közszabadságok szelleme oly elválhataliá-
nul összeforrott a protestantismussal, hogy ennek még 
erőtlenebb alakjaiban is mint elidegeníthetlen szent örök-
séget őrzik és ápolják hívei. 

Az elvhü protestantizmust különösen a szellemi val-
lásos erkölcsi élet terén erőteljes világjavító és világne-
mesítő erkölcsi szellem jellemzi s itt az ő kulturája oly 
hatalmat fejtett ki, a inelvlyel Róma hivei nem mérkőz-
hetnek. Szívesen elismerjük, hogy a humanitás s a könyö-
rülő keresztyén felebaráti szeretet műveiben mindkét 
felekezet küzd az elismerés pálmájáért, bár úgylátszik, 
hogy IHiedner és Wichern úttörő kezdeményezése óta a 
belmisszió s különösen a külmisszió terén is messze fölötte 
áll az angol és német protestantismus a katholicismusnak. 
S ha e téren a német katholicismus a római egyház 
többi népeivel szemben nagyobb mozgékonyságot mutat, 
úgy az is a protestantismus műve, s a teljesen megme-
revült és elerőtlenedett. római katholicismussal szemben 
nem egyszer hallottuk, hogy »mi német kathölikusok fél 
protestánsok vagyunk*. Olyan férfiak, mint Sailer, Die-
penbrok vagy Wessenberg és Döllinger, kik korunknak 
legkimagaslóbb katholikusaihoz tartoznak, érzésük és gon-
dolkozásuk javát a prot. kulturának köszönik, s a többi 
szabadabb tudományos vagy erkölcsi ítélettel biró katholi-
kusok is — főleg a tisztátalan jezuitismus kettős könyv-
vitelének uralma óta — az ókatholicismusban vagy a 

protestantismusban kerestek menedéket. A római egyház 
alapelveivel a tudományos és erkölcsi meggyőződés ön-
állósága össze nem egyeztethető, mivel a Syllabus s a 
vatikáni zsinat csalatkozhatlansági dogmája a vak alá-
vetést kívánja a pápa mindenható akaratával szemben. 
Nem ismeri vagy nem tűri az Istenhez s az ő igéjéhez 
kötött szabad személyiség fogalmát, sőt inkább dogmákba 
szorította, szertartásokba foglalta, hierarchiához kötötte s 
zárdákhoz láncolta s az a hit,- a melyet követel, az 
egyház dogmájának és papuralmi érdekeinek bírálat- és 
értelemnélküli elfogadásával azonos. Egyetlen erénye az 
engedelmesség, de nem evangeliumi értelemben, mely az 
Isten iránti hálás fiúi szeretetből fakad. Az a közvetlen 
személyes viszony az Istenhez, a melyből e gyermeki 
engedelmesség ered, teljesen ismeretlen a pápás keresz-
tyén előtt. A feltétlen papi uralomnak folyton alávetett 
kath. hivő csak szolgai engedelmességet tanúsíthat a pápa 
feltétlen tekintélye iránt, ki mint Isten és Krisztus helyet-
tese biztosítja az egyes lélek üdvét. Ezzel természetesen 
meg van bénítva a vallásos kegyelem szelének s az erköl-
csi lelkiismeretnek minden szabadabb mozgása a hivő 
lélekből s a személyes lelkiismeret helyére az egyházi tör-
vény s a pápa feltétlenül parancsoló akarata lép. Nem 
csuda tehát, ha ott az egyes ember vallásos-erkölcsi és 
szellemi képességeinek önálló szabad és harmonikus kifej-
téséről, a mit mi a szónak legmélyebb értelmében mű-
veltségnek nevezünk, szó sem lehet. 

Világos, hogy ezen az állásponton nem sokat várhat 
a tudomány sem. Értelmi haladás tekintetében is érdekes 
párhuzamot lehetne vonni Európa kath. és prot. országai 
között. Az evangeliumi protestantismus e téren is és pedig 
nemcsak a világi, hanem a hittudomány, a theologia terén 
is fölötte áll a román kath. népek tudományos törekvé-
seinek, a minek oka abban keresendő, hogy a protestan-
tismus ügy a gyakorlati lelkésztől, mint különösen a ker. 
vallástudomány művelőitől megkívánja a szellemi és anyagi 
kultura főbb jelenségeivel való folytonos érintkezést. A 
midőn a kath. theologus törekvése a tudománynak csak 
az egyház által meghatározott szűk körére szorítkozik, 
önként elzárja magát a jelenkori haladással való érint-
kezéstől és kritikai, sőt ellenséges állást foglal el a prot. 
szellem által áthatott világi kulturával szemben. Különösen 
pedig a csalatkozhatlansági dogma a maga tudományos 
következményeivel erkölcsileg felette veszélyes helyzetbe 
juttatta a kath. tudóst, s teljesen megvesztegette az ese-
mények megítélésében az ő önálló ítéletét, a mennyiben 
a dogma itt a legfőbb tekintély s a történet megítélő 
mértéke. így Janssen, az ultramontán történetíró odáig 
jutott, hogy »a cél szentesíti az eszközt*-féle pápás elv 
alapján a történetet, s különösen a reformációét, úgy 
szólván élére állította, s egy az igazság fóruma előtt tel-
jesen elveszett ügynek megmentése céljából a történet 
rendszeres meghamisításának eszközeihez nyúlt. 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 



B E L M I S S Z I Ó . 
A szórványok lelki gondozásáról. 

Felolvastatott, az »Okor-Szigetvidéki egyházi értekezlet« 1895. 
szeptember 10-én tartott ülésén B.-Szent-Lőrincen. 

(Vége.) 

A feljebb említett általános kívánalommal megfér, 
azt kiegészíti, egy oly kézikönyvecske létrehozása, mely 
kizárólag a szórványokat tartva szem előtt, egyúttal a 
vallás legfőbb igazságait, Jézus ismertetését s a sacra-
mentumokról való reform, nézetet is röviden és világosat' 
magába foglalja, melyek a ref. szülők kezébe adatván, 
bárhol iskolázó esetleg nem is iskolázó gyermekeiket arra 
megtaníthatnák, miből őket alkalom szerint és néha alkalom 
hiján is hol a lelkész, hol a tanító kikérdenék, útba igazí-
tanák, végre a konfirmáció előtt legalább egy hétre be-
rendeltetvén — a mikor ellátásáról a lelkész is gondos-
kodhatnék (nem válnék szégyenére) — abba teljesen be-
gyakoroltatnék. s abból vizsgát tévén, konfirmáltatnék. Ez 
a kis könyvecske védő angyala, vigasztalója és összekötő 
kapcsa lenne egyházunkkal egész életére nézve. 

Ily segédeszközzel — melyet egyelőre ingyen kel-
lene osztogatnunk — hiszem, remélem, sőt tudni vélem, 
hogy a szórványba széledt lelkek gondozása nagy ered-
ményeket mutathatna föl. Megszerettetné velük a jó pász-
tort., ki őket a lelki élet savával ellátás végett s nem 
gyapjúk nyírása végett keresi föl; áldanák a vallást, mely 
a sors sötét éjszakájába utánok küldi vigaszt árasztó su-
garát, s boldogoknak éreznék magukat, hogy idegenben 
is egynek érezhetik magukat távolban élő hitrokonaikkal. 
De a lelkészre sem maradna ez határtalanul. Megszokná, 
megszeretné a hívekkel való közvetlen érintkezést s ma-
gasztos örömtől dagadt kebellel, mit abban a romlatlan, 
egyszerű nyomor fiának önkénytelen tiszteletadója keltett, 
megkedvelné s bizonyára gyakorlatba is venné az any-
nyira sürgetett lelkipásztori látogatást is, miből sokan — 
s talán méltán — oly sokat várnak. 

És a ki e részben úgy érez, úgy gondolkozik mint 
én, az a lelkesedés első hevében azt kérdi: hol van hát? 
Ide azzal az eszközzel! erőm megbírja s én, mint Krisz-
tusnak jó vitéze, nem szégyenlem a munkát, tudván, fogy 
»az Ur megkívánja az ő juhait a pásztor kezéből«. 
(Ezék. 34, 10.) Azzal hűtsem-e le a buzgóság nemes 
tüzét, hogy csüggeteg arccal ezt mondjam: nincs? Nem, 
én a buzgóság fokozása végett inkább ezt mondom: csi-
náljuk meg! 

Igen. nem elég a bajt csak ismerni, nem elég a 
munka felett, csak tervezgetni, hanem hozzá kell fogni 
bátran, kitartással, a nemes és szent céladta lelkesedés-
sel, bizalommal, az isteni segedelemben való igaz hittel 
és a mi nincs, meglehet. Hiszen, ha annyi hitetek van, 
mint egy mustármag, hegyeket mozdíthattok ki helyükből, 
mondja édes Idvezítőnk. Én nem kételkedem a felől, hogy 
ily irányú és mérvű törekvésünket méltányolni fogják 
egyesek, egvházmegvék, kerületek s nem fog az pártfogás 
hiányában hajótörést szenvedni. 

Első a kis kézikönyv, melyben nézetem szerint követ-
kezők vétetnének irányt adó szempont gyanánt: Rövidség, 
világos érthetőség, ihlet. Kezdhető lenne az apostoli hit-
formán s megemlítésével annak, hogy a hit e tételei a 
szentírásból vannak kiszedegetve, rövid kérdésekben kellene 
ismertetni Istent, a világ teremtőjét és gondviselőjét, és az 
esetet: megemlítve a váltság szükségeit; rá kellene mutatni 
a Szabadítóra, ki mint Isten egyszülött fia az emberek 

üdvözítése végett megjelent. Vonzó, rövid és lelkes életrajz 
következnék, fősúlyt az Idvezítő halála és feltámadására, 
valamint mennybemenetelére fektetve. Intézményei körül 
említeni a szeretet parancsát, az Uri ima, a szt vacsora 
és a keresztség szereztetését,; erős. jellegző vonásokban, 
világosan kidomborítani a ref. felfogást s mindjárt közölve 
a rövid, buzgó, áhítatos imádságokat hozzá. Szólani a szent-
lélek kitöltetéséről, kapcsolatosan a szentháromság tanáról. 
Az egyes tételeknél utalni a megfelelő bibliai lokusokra. A 
síron túl való állapotot csak azért említeni, hogy a helyes 
készületre való buzgóság élesztessék. Ezután ismertetni, 
hogy ez igazságok a bibliából vétettek, közelebb az evan-
géliumból. mely a Megváltó tudományát foglalja magában 
.ló keresztyénnek olvasni kell a bibliát, mert az a mi 
hitünk alapja. Mi egyebet nem is hiszünk, mint a mi 
ebben van megírva, de régen sok olyat toldottak a ker. 
vallásba, mi a bibliában nem foglaltatik és sokan ma is 
ily toldásokkal hiszik azt. Luther és Kálvin vitték vissza 
a vallást evangeliumi alapra vagyis reformálták azt, azért 
neveztetünk mi evangeliom szerint reformáltaknak. Minket 
sokat üldöztek hitünkért, de mi senkit ne gyűlöljünk, mert 
a mi vallásunk lelke a szeletet. Melyek a mi ünnepeink ? 
Hogy kell azokat megünnepelni? Kell-e keresztyénnek a 
templomon kívül is áhítatoskodni ? Miként? Megtanulandó 
imádságok: reggeli, esteli, munka előtt, munka után, tem-
plombamenetelkor. kijövetelkor, étel előtt, étel után, beteg-
ségben, felgyógyuláskor. Minden imát rövid utasítás ve-
zessen be és végezzen. Végre a tíz parancsolat röviden 
utalva az erkölcsi magaviselet főbb szabályaira. Ezek oly 
röviden tárgyalandók, hogy az egész munka egy és fél 
nyomott íven túl ne terjedjen és pedig a megtanulni 
valók ciceróval az utasítások garmond betűkkel szedve. 
Lehet aztán függelékül egy hétre való hétköznapi és egy 
pár áhítatos vasárnapi, ünnepek előtt való estékre, vala-
mint az élet különféle körülményeihez készített imákat 
adni, megjegyezvén, hogy azok alkalom szerint olvasan-
dók. Itt-ott egy szebb énekvers élénkítené a nyomtat-
ványt s végül az egésznek hangzatos, vonzó címet adva, 
16° zsebkiadásban adni ki. Azonban a főcélnak az előbb 
1V2 ívvel is elég tétetnék s az ily bővített kiadást a szer-
zőre kellene bízni egészen. 

íme, tisztelt Értekezlet! ebben körvonaloztam terve-
zetét az általam hőn óhajtott könyvecskének. Hátra van 
arról szólni, ki írja, ki bírálja, ki viselje a költségeket? 
Erről kívánok még szólani. Engedjék meg, hogy először 
is az utolsóról szóljak; mert ez lesz a helyes sorrend, a 
többi azt hiszem könnyen menend. 

Ismerek egy szerzőt, ki ilyforma irányban készített 
egy dolgozatot, be is nyujtá a főt. kerületi bizottsághoz 
két, éwel ezelőtt, ott meg is akadt. Megjegyzem, hogy a 
munkát ismerve, annak más is a tendenciája s az imák-
ból szintén az iskolai ismereteket véve föl, kitűzött célomra 
alkalmasnak nem találtam Csak például hoztam föl, hogy 
a hatóságoknál zörgetve célt nem, vagy csak későre érhet-
nénk. Már pedig »tempus urgetN Ha a célt akarjuk, 
magunknak, az értekezletnek kell valamit gondolnunk és 
tennünk is egyúttal; meglévén győződve a felől, hogy a 
bajt ismerő s minden szent ügy iránt nemes buzgalommal 
égő egyházmegyénk sem fog elzárkózni, sőt hathatós párt-
fogásában részelteti a buzgó törekvést. A teendőket azért, 
ha a lelkes buzgalom fel is kelne, meg is bírná, így tűz-
ném ki: 

1. Értekezletünk egy 100 koronás pályadíjat tűzne 
ki a megírásra. E 100 korona vétetnék saját pénztárunk-
ból, melyet nemesebb célra nem fordíthatnánk, egy rész-
ben. más részben pedig körünkben és körünkön kívül 
megindítandó gyűjtés útján egyházunk lelkesebb és mivel-



tebb tagjaitól, mely gyűjtésre nt. esperes úr az egyház-
megye papjait lelkes felhívással buzdíthatná. 

2. Egy három tagú bizottságot még ez értekezletből 
kiküldene, hogy az a pályázat tervezetét az imént közlött 
figyelembevételével, vagy a nélkül is, elkészítené s min-
den egyházi lapban közzétenné, hogy a legnemesebb ambitio 
érvényesülése mellett, a legjobb munkát nyerhesse. A pályá-
zat határidejét megállapítaná oly formán, hogy a bíráló 
bizottság munkálatát jövő értekezletünkre beterjeszthesse. 

3. Választana egy öt tagból álló bíráló bizottságot 
lelkészekből és a vallástanítás terén jeleskedő tanítókból, 
kik a pályázat sorsa felett beható bírálat alapján dönt-
senek. 

Siker esetén 1000 példánynak nyomatását az Érte-
kezlet az egyházmegyétől kérelmezhetné, a midőn e számú 
példány a szerzőnek adandó 30 forint tiszteletdíj fejében, 
az egyházmegye rendelkezésére állana. 

Ennek felhasználásában az egyházmegye legjobban 
úgy járhatna el, hogy a szórványokban, talán a vizita 
alkalmára, minden egyes családot, különös figyelemmel 
az iskolás növendékekre, számba vétetne s azok arányá-
ban az 1000 példányt a szórványok lelkészei között kiosz-
tatná s tervszerű használatát megkívánná. 

A további kiadás joga egészen a szerzőé lenne, ki 
azt könyvárúsok útján is árúsíthalná, de colportage gyanánt 
a lelkészi hivatalokhoz bizományba adhatná, esetleg más 
egyházmegyék megrendeléseit teljesíthetné ; azonban a köny-
vecske legegyszerűbb alakja az értekezlet által megálla-
pítandó árat meg nem haladhatná. 

Ez volna az első lépés. Egy év megmutatná, jó 
úton indultunk-e vagy nem? És ha eltaláltuk volna a 
helyes utat, az a mi értekezletünknek olyan erkölcsi sikere 
volna, melyért egyedül magáért méltó volt egyesülnünk. 
A szórványok lelki gondozása továbbra már egészen a 
lelkész érdeme vagy hibája. Kezében lenne az eszköz. 
Nem tagadom azonban, hogy az egyházmegyére nézve a 
feladat, hogy az alkalmakat is megszerezze. 

Határozottan gondoskodni kellene az időnként való 
látogatás biztosításáról. Négy kilométeren belül ezt min-
den további intézkedés nélkül a lelkész kötelességévé lehetne 
tenni. Nagyobb távolságokra azonban a lelkész fuvarjáról 
gondoskodni kellene, mi az egyházmegyei misszió alap-
jának igénybevételével, de a közalapból kiutalandó segély 
útján lenne eszközlendő. A közalap épen ezzel mutatná 
meg, hogy nemes célt szolgál, a minthogy eddig is a 
missziói kiadásokkal barátkozott meg népünk legkönnyeb-
ben. Eljönne az idő, mikor a szorosabban hozzánk csa-
tolt híveink a szórványokban, látván az egyház őket ölelő 
szeretetét, önmaguk ajánlják föl filléreiket az egyház oltá-
rára s részt követelnének a kötelességekből, midőn már 
elegendő jogokat élveztek, míg ma, a nem helyben lakó, 
ha tehetné is, a gyülekezet kebelében nem lakását a «nem 
adózunk> jog címéül tekinti. A szegények pedig ne is 
adózzanak másra, mint a közalapra, hadd éljenek a mor-
zsalékokkal, melyek hullanak az ő Uroknak asztaláról. 
De azt azután adjuk örömest szegényeknek. Havonként 
egy látogatás a célnak megfelelne és a kis hittan tar-
talmát három év alatt át lehetne vétetni. Ezek az így 
ápolt levelek nem hullanának le a fáról, az apáról fiúra, 
anyáról leányra szállandó imák megtartanák hitünknek 
cselédeit az idegenben is. De e könyvnek egészen alkal-
masnak, jónak, kifogástalannak kell lennie. Azért mellő-
zöm a megbízást s indítványozom a zárt pályázatot. Sokat, 
mindent várok tőle. Sőt a gondozásnak más, helyes útját 
nem látom, nem is hiszem. 

Az lehet, hogy egy vagy más ok miatt célunkat 
el nem érhetjük. Akkor is megnyugtat a tudat, hogy jót 

akartunk, nagy és nemes célt tűztünk ki, melyért futni 
érdemes és legalább tettünk valamit, ha nem többet egy 
lépést, ha nem egyebet ismét egy magot vetettünk el, 
mint a milyen volt az, mely már a tornai egyházmegye 
talajában, kiadott értekezésünk alapján, csirába indult; s 
akkor is meg leszünk jutalmazva, ha a célbavett bástyára 
más tűzi föl a győzelem diadalmi lobogóját; mert aka-
ratunk tisztaságát kétség nem homályosítja be, mert nagy 
dolgot akartunk és: >in magnis et voluisse sat est*. 

Morvay Ferenc, 
ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
(Második nap szept. 23-án.) 

Elnökök : Szász Károly püspök és Cseh Ervin egyház-
megyei gondnok. Az első tárgy a kerület lelkészeinek ki-
adandó utasítás az új viszonyokra való tekintettel, a konvent 
intézkedéséig. Az utasítás főbb pontjai, hogy az anyakönyvek 
tovább vezetendők, a házasulandók ezután is kihirdetendők. 
A házasság megkötésénél az eddigi eljárás követendő, 
kivéve az eddig szokásos kérdéseket, a melyek ezentúl 
elhagyandók. A stólára nézve az utasítás kimondja, hogy 
stóla a házasulandóktól nem követelhető, hanem annak 
meg, vagy nem fizetése a felek tetszésére bizatik. 

Varga László, Kovács Lajos és Szilágyi Dezső 
hozzászólásai után a gyűlés az »Utasítást* elfogadta. Az 
»Utasítás* egész terjedelmében Lapunk más helyén ol-
vasható. 

Következett a főiskolai bizottság jelentése. 
Kovács Pál előadó referált a kecskeméti jogaka-

démiáról. Jelentéséből kiemelendő, hogy a jogakadémia 
tanári kara a szerves oktatásügyi szabályzat tárgyalásának 
elhalasztását kéri; továbbá a theol. konviktus tárgyában 
kéri a jelentés, hogy a konventi járulék fizetése alól a 
múltra nézve a jogtanárok felmentessenek, a jövőre nézve 
pedig csakis azok köteleztessenek a fizetésre, a kik azt 
önként megajánlották. Kiadatott a theol. választmánynak. 

Ez után Szász Károly püspök előterjeszti egy lelkész-
választásnál felmerült azon elvi kérdést, mely szerint, ha 
valamely egyházközség a törvényszabta időn belül nem 
nyilatkoznék a meghívás mellett, hanem akkor akarna 
élni a meghívás jogával, midőn az esperes, köteles-
ségéhez híven, a pályázatot már kihirdettette, sőt az már 
pár nap múlva le is já r : megengedhető-e a meghívás s 
beszüntetendő-e a pályázat? Szilágyi Dezső bár sürgős-
nek tartja a határozathozatalt, mégis nem szeretné, ha a 
gyűlés elhamarkodna a dolgot, s rögtön határozna ez elvi 
kérdésben. Ajánlja tehát, hogy útasíttassék a kérdés a jog-
ügyi bizottsághoz, s pár nap múlva, ha az a kérdést kel-
lőleg megérlelte, tegyen a gyűlésnek véleményes javaslatot. 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott, s a kérdés 
a jogügyi bizottsághoz utasíttatott. 

E gyűlésen még a középiskolai szakosztály jelentése 
és javaslatai, a miniszteri intézmények és a közalapi segély-
kérvények tárgyaltattak. 

(Harmadik nap, szept. 24-én.) 

Elnökök Szász Károly püspök és Antos János leg-
idősb egyházmegyei gondnok. 

Napirenden van az országos lelkészi gyámintézet 
tervezete. 



Lévay Lajos előadó ismerteti az ügyet, elmondván, 
hogy az egyházmegyék, a kecskemétit kivéve, bár föl nem 
hivattak, mégis mindnyájan hozzá szólottak. A hét közül 
elfogadta öt, kettő nem. E két egyházmegye a solti és az 
alsó-baranya-bácsi. Az előbbi azt ajánlja, hogy ne köte-
leztessenek a lelkészek a belépésre, hanem a jelenlegi 
lelkészekre legyen a belépés tetszésszerinti s csak az 
ezutániakra legyen kötelező, továbbra, hogy az évjáradék 
ne fix összegben állapíttassák meg, hanem az osztalék 
rendszer szerint. Az alsó-baranya-bácsi egyházmegye pedig 
csak kerületi gyámintézetet óhajtana, de nem országost. 
Mindkettőé azonban meghaladott álláspont, az előadó sze-
rint, valamint az is, mit a solti egyházmegye ajánl, hogy 
küldessék fel az ügy a zsinatra, s nyilatkozzék az vilá-
gosabban, mert hiszen a zsinat a konventre bízta teljesen 
az életbeléptetést. De másrészről ez az újabb tervezet 
szerencsésebb is, mint az előbbi volt, mert elejti a 
nyugdíjt, a végkielégítést, az évjáradékok különbözőségét, 
s érintetlen hagyja az egyházmegyei gyámintézeteket. 
Mindezen előnyeinél fogva ajánlja a tervezetet a kerületi 
gyűlésnek elfogadásra. 

Szász Károly, mielőtt szabad folyást engedne a ta-
nácskozásnak, előre bocsátja, hogy ha a kerület netalán 
olyan határozatot hozna, a mely ellenkezik az eddigi 
intézkedéseivel, s olyat kívánna, mit a konvent úgy sem 
tehet meg, ő nem támogathatná a kerület nézetét. Ilyen 
volna, ha p. o. a kerület akár a solti, akár az alsó-baranya-
bácsi egyházmegye indítványát fogadná el. Mert ha a ter-
vezetből a kötelező szót kiveszszük, ez összeroskasztja az 
egészet. Viszont, kerületi gyámintézetről sem lehet szó, 
mert úgy a zsinat, mint a konvent mindig az egyetemest 
hangsúlyozta. Kéri tehát ezek figyelembevételét. 

Cseh Ervin indítványozza, hogy a tervezet számtani 
része adassék ki egy szakbizottságnak, mely pontosan szá-
mítson utána, s tegyen jelentést. 

Tóth Sándor feketehegyi lelkész ajánlja, I. hogy az 
országos gyámintézet terve ejtessék el, s II. hogy orszá-
gos jellegű kerületi gyámintézet állíttassék fel. Indítványá-
nak első részét azzal indokolja, hogy a lelkészi javadal-
mak nem egyenlő kulcs szerint osztályoztattak, s innen 
van, hogy a dunamelléki kerület lelkészeinek helyzete a 
legkedvezőbb színben van feltüntetve. Ennélfogva a leg-
nagyobb áldozatot kerületünk hozza az egyetemes gyám-
intézet felállításánál. S ez áldozat nem hogy az igazságon, 
de még a méltányosságon is túl megy. Kimutatja szám-
adatokkal, hogy mily óriási az áldozat, melyet kerületünk 
hoz, s mily aránytalanul nagy a nyereség, melyet kap 
pl. az erdélyi kerület, midőn többet nyer, mint a többi 
kerület összevéve. Mindez azonban nem a tervezők hibája, 
hanem abban van a hiba, hogy az intézet »országos* 
legyen. Határozati javaslatot nyújt hát be, melyben ajánlja 
hogy szerveztessék országos jellegű, de kerületi gyámintézet, 
vagyis a felügyelet legyen országos, de a pénztár kerületi, 
másrészről pedig a lelkészi javadalmak egyféle kulcs sze-
rint osztályoztassanak. 

Dr. Darányi Ignác megjegyzi, hogy a törvényben 
foglalt »egy országos« kifejezés kizártnak tartja, hogy ez 
most már megváltoztatható legyen. De külömben se halo-
gassuk tovább a dolgot, hanem tegyünk már valamit. 
Tóth Sándort nem követi a számok sikamlós terére, mert a 
számok sokszor egészen tetszés szerint csoportosíthatók, 
Tóth Sándor számadatainak pedig annyival kevésbbé adhat 
hitelt, mivel ő maga bevallotta, hogy nem szakértő. Ajánlja 
a gyűlésnek a tervezetet általánosságban való elfogadásra. 

Fábián Mihály az osztalékrendszert ajánlja és mint 
Tóth Sándor, úgy Ő is egy kulcs szerint való osztályozást 
kiván. Tóth Sándor személyes kérdésben történt felszóla-

lása után, a gyűlés a tervezetet néhány szótöbbséggel 
általánosságban elfogadta. 

A részletes tárgyalás folyamán az I-ső fejezet 3-ik 
szakaszánál a felső-baranyai egyházmegye ajánlja, hogy a 
theol tanárok és állandóan alkalmazott vallástanárok is 
legyenek kötelezett tagok. A solti egyházmegye a köte-
lezés ellen nyilatkozik. A pesti a theol. tanárokat is köte-
lezni kívánja. 

Kovács Lajos körösi lelkész a kötelezés ellen szólal 
fel, mivel egy törvény sem bír visszaható erővel s az 
eddigi lelkészek meghívó és díj-levelében ez nincs benn, 
tehát nem is kötelezhetők. 

Lévay L. és Dányi Gábor ajánlják, hogy legyen 
kötelező. 

Baksay Sándor szerint csak akkor lehet joga egy 
intézetnek valakit kötelezni, ha a kötelezettséggel arány-
ban áll azon előny, melyet a kötelezettnek nyújt. Úgyde 
itt nincs arányban Tegye tehát a gyűlés fakultatívvá a 
belépést. Ha jó az intézmény, akkor úgy is sokan fogják 
támogatni, ha nem, akkor meg úgy sem állhat meg. 

A gyűlés az eredeti szöveget egyhangúlag elveti, a 
felső-baranyai módosítást pedig 17 szóval 14 ellen el-
fogadja. 

Az 5. szakasznál Ádám András külön módosítványt 
ajánl, mely szerint a papi jellegüket elvesztettek szűnjenek 
meg az intézet tagjai lenni. E módosítás elfogadtatott. 

A többi szakaszok kisebb-nagyobb módosításokkal 
szintén elfogadtattak s a tervezet letárgyalása után a 
gyűlés véget ért. 

(Negyedik nap. szept. 25-én.) 

Elnökök: Szász Károly, Antos János. A jogügyi 
bizottság jelentésében (előadó: Kálosy József) a Selymes-
puszta bérlői több rendbeli kéréseikkel elutasíttattak, s 
egyszersmind Kálosy József tanácsbiró és Szöts Farkas 
theol. igazgató megbízattak, hogy egy gazdasági szakértő 
közbejöttével a birtokot megvizsgálják és arról az elnök-
ségnek jelentést tegyenek. 

A lelkészi meghívás ügyében olvastatott és elfogad-
tatott a jogügyi bizottság következő határozati javaslata: 

»Minthogy az egyházi törvény 200-ik §-ában uta-
lással a 194., 196. és 197. §§-okra, határozott rendelkezés 
történik a meghívás útján való lelkészválasztás előkészí-
tésére, sőt határidőt is tűz ki az ezen joggal élni kivánó 
egyház részére (nyolc nap), melyen belül erre vonatkozó 
jelentését az espereshez megtenni köteles; 

minthogy az adott esetben a meghívási jog gyakor-
lásának igénybe vételét az illető egyház csakis a 204. §. 
alapján elrendelt s már közhírré is bocsájtott pályázati 
felhívás után, kevéssel az ebben meg is határozott határ-
idő előtt; tehát jóval a nyolc napi határidőn túl jelen-
tette be; 

ezeknél fogva nem a törvény .értelme, sem a közigaz-
gatás helyesen felfogott érdeke — az ügymenet gyorsasága 
— nem engedheti meg azt, hogy a pályázat útján való 
választási előkészülések megtétele után a meghívásra vonat-
kozó módozatra visszatérés történhessék annál kevésbbé, 
mert az előbbi eljárással is ugyanazon eredmény lévén 
elérhető, abból jogsérelem senkire sem hárulhat.« 

Következett a népiskolai bizottság jelentése. Előadó: 
Báthory Dániel. A jelentésből kiemelendő azon indítvány, 
mely szerint tanítóképezdészek ezentúl azon feltétellel veen-
dők fel, ha megígérik, hogy pályájok végeztével ebben a 
kerületben szolgálnak. Vörös Károly és H. Kiss Kálmán 
ellenzik az indítványt, míg Koncz Imre pártolja azt. 
A szavazás eredménye, hogy az indítvány nem fogad-
tatik el. 



Az államsegélyosztó bizottság jelentése alapján a 
következő egyházak és lelkészek nyertek segélyt: kölcsönké-
pen: Német-Gyönk 1500 frt, Bálványos 2000 frt, Bia 2500; 
összesen 6000 frt. 

Államsegélyi pénztárból: segélyképen a) egyházak-. 
Raja 150 frt, Keő 100 frt, Kucura 200 frt, Belvárd 100 frt, 
Besencze 100 frt. Bogdása 100 frt, Drávafok 100 frt. 
Kis-Peterd 100 frt, Kórós 100 frt. Monos-Okor 100 frt, 
Okorág 100 frt, Rónádfa 100 frt, Piskó 100 frt, Szerda-
hely 100 frt, Lajos-Mizse 50 frt, Tápió-Szele 200 frt, 
Szánk 100 frt, Jászkara-Jenő 150 frt. Szabadka 100 frt, 
Rákos-Csaba 100 frt, Kis-Oroszi 100 frt, Nagy-Berénv 
50 frt. Nyim 50 frt, Miszla 100 frt, Bábony "lOO frt, 
Öcsöd 100 frt, Mórágy 50 frt, Bonyhád 100 frt, Duna-
földvár 100 frt, Vaál 100 frt; összesen 3100 frt, 
b) lelkészek s elökönyörgök: Vinczy Gyula 100 frt, Rácz 
Márk 80 frt, Aracs Gyula 50, Füstös János 80, Horváth 
Gyula 50, Kiss Lajos 50, Kovács Sándor 80, Deák Gyula 
50, Benedek Antal 80, Varga Sándor 100, Bálint Károly Í00, 
Kiss Adolf 80, Szentpéteri Pál 350, Bajó Sándor 100, 
Bocsor Lajos 100, Kovács Ferencz 80, Érsek Elek 80, 
Nagy Benő 80, Dömény József 80, Szabó Károly 50, Sipos 
Pál 80, Földváry László 100 frt, Sedivi Frigyes 150, 
Török Lajos 80, Szabó Lajos 50, Kőváry László 80, 
Szőllősi Pál 80, Rumek Gábor 100, Kuthy István 100, 
Kálmán Dezső 80 frt; összesen 2720 frt. 

Baldácsi-alapból: Nagy-Váty 150 frt, Vaiszló 150, 
Szolnok 200, Lápafő 150, Szentendre 200, Báta 150, 
Felcsuth 150, Széles Áron 100, Szász János 150, V. Balogh 
Lajos 100 frt. 

Szondi-Kenessey-alapból: Félegyháza 200 frt. 
Az irodalmi bizottság jelentése alapján elhatározta 

a gyűlés, hogy Lévay Lajos «Kis Hitoktató»-ját a szór-
ványok, missziók stb. részére kinyomatja és Földváry 
László monográfiáját (A dunamelléki egyházkerület törté-
nete) bizonyos javításokkal szintén kiadja. 

A theologiai választmány jelentése kapcsán Kenessey 
Béla lemondása sajnálattal tudomásul vétetett, helyettesítésre 
tett intézkedések jóváhagyattak. A tanszéket a f. évben: 
Farkas József, Petri Elek, dr. Szabó Aladár theol. tanárok 
és Marton Lajos hitoktató töltik be. A kollokviumok ide-
jének beiratására a következő határozatot fogadta el: 
I. a kik a kollokviumokban betegség, vagy más fontos okok 
által akadályozvák, azt jő előre jelentsék be és folyamod-
janak a halasztásért; 2. a kik pedig ok nélkül halasztják 
kollokviumaikat, minden jótéteményektől megfoszthatok. — 
Tekintve azon körülményt, hogy a theologusok száma 
évről-évre csökken, a közgyűlés arra utasította a választ-
mányt és a számszéket, hogy valamely pénztárból vagy 
más forrásból 1000 frtot eszközöljön ki s ez összeg már 
az 1895/96. iskolai évben folyóvá tétessék, hogy a theolo-
gusok nagyobb konviktusi segélyben részesüljenek. A választ-
mány ajánlatára a theologiai benlakásban üresen maradi 
kilenc helyre bölcsészethallgatók vétettek fel, kik butor-
használat címén havonként egy frtot fizetnek. Végül a theol. 
választmány javaslatára kimondatott, hogy a millenáris 
ünnepély alkalmával a lelkészek, tanárok és tanítók a 
theol. benlakásban szállást kaphatnak. 

Ülés végén, a zalátai, csarnotai, szelistei, rétfalui, 
egyházak lelkészeinek díjlevele, úgyszintén a feketehegyi 
II. és IH-ik tanítói állomások díjlevelei megerősíttettek; 
hasonlólag a jászkiséri orgonista-kántortanító díj levele is. 
mivel előnyösen változott. A sz. mártonkátai lelkészi díj-
levél azonban, minthogy még az egyházközségi közgyűlés 
előtt nem fordult meg, oda visszatétetett. 

(Ötödik nap, szept. 26-án.) 

Szász Károly püspök és Antos János főgondnok-
helyettes elnöklete alatt első sorban a misszió-bizottság 
jelentését tárgyalta le a kögyűlés és megszavazta a javas-
latba hozott misszionális segélyeket. 

Dr. Nagy Dezső, egyházkerületi világi jegyző, bemu-
tatja a mult közgyűlés által kiküldött bizottság munkála-
tát, az u. n. »Törvénykezési kézikönyv* tervezetét, a mely 
kézikönyvben összegyűjtve és rendezve vannak az egyház-
kerületi egyházi törvénykezésre vonatkozó összes egyházi 
törvényszakaszok, ügyviteli szabályok és a kerületi jegyző-
könyvekben szétszórva levő határozatok. A közgyűlés a 
bemutatott terjedelmes elaboratumot elfogadja, kinyomatni 
rendeli és dr. Nagy Dezsőnek a munkálat elkészítéseért 
köszönetet szavaz. 

A dunamelléki tanári gyámegyesület közgyűlésének 
a szuperintendenciális közgyűléshez megerősítés végett beter-
jesztett azon határozatát, a mely utasítja a gyámegyleti vá-
lasztmányt, hogy a felekezeti tanárok orsz. nyugdíjintézetébe 
átlépő gyámegyleti tagok helyett, azok részére a nyugdíjinté-
zet pénztárába az 1894. XXVII. t.-c. által kívánt járulékokat 
a gyámegyleti pénztárból fizesse be: a közgyűlés tekintet-
tel arra, hogy a gyámegylet e határozata az egyesületi 
alapszabályokba ütközik, meg nem erősíti s az egyesüle-
tet az alapszabályok megtartására utasítja; fölhívja azon-
ban az érdeklett theologiai, jogakadémiai, gimnáziumi és 
tanítóképezdei tanárokat, hogy kimondván az egyesület 
feloszlatását, az egyesületi vagyon mikénti fölhasználására 
nézve, a szerzett jogok minden irányú épségben tartásá-
val, igyekezzenek egymás között megegyezésre jutni. 

A halasi presbyterium adókivetési ügyében, kolozs-
vári Kiss István fölebbezésére, az egyházmegye határoza-
tát az egyházkerületi közgyűlés megerősíti. 

Több kisebb közigazgatási ügy elintézése után a 
délelőtti közgyűlés d. u. V22-kor véget ért s délután %4-
órára tűzetett ki a gyűlés folytatása. 

A délutáni ülésben az egyházkerületi számszék elé 
utalt több rendbeli számadási ügyek nyertek elintézést, a 
melyek kapcsán a kecskeméti és kun-szentmiklósi gim-
náziumokban az egyházkerület által föntartott egy-egy 
tanszék tanári fizetése 100, illetőleg 200 frttal, vagyis oda 
emeltetett, a hova a többi tanárokét a kecskeméti és kun-
szentmiklósi egyházak már f. évi szept. 1-től fölemelték. 

Az egyházkerületi segédlelkészek elhelyezésére vonat-
kozó javaslatot a közgyűlés minden változtatás nélkül el-
fogadta. A névsor Lapunk jövő számában olvasható. 

A közgyűlés jóváhagyta a főváros budai részén a 
harmadik lelkészi állomás rendszeresítését s a lelkész 
fizetését, a mint azt a presbyterium javasolja, 1550 frtban, 
szabad lakásban végleg megállapította, egyszersmind hozzá-
járult ahhoz, hogy az újpesti és az orgoványi leány-
egyházak anyaegyházakká szervezkedjenek. 

Végül az egyházmegyékből felebbezett ügyek elintéz-
tetvén, s az egyházkerületi egyházi értekezlet jegyzőkönyve 
tudomásul vétetvén, a közgyűlés Szász Károly püspök 
imájával este kilenc óra felé berekesztetett. 

Székely József. 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
Szeptember 22-én folytatták az előző napi lelkész-

avatás miatt félbenhagyott tanácskozásokat, melyek öt napon 
keresztül folytak néha élénk érdeklődés mellett, máskor 
megcsappant figyelem között. Elnökök voltak Kiss Áron 
és gr. Dégenfeld József. 



Az egyházkerület részvétfeliratot intéz József főher-
ceghez László főherceg elhunyta alkalmából. Jegyzőköny-
vében megörökítette Kovács Ferenc volt egyházkerületi 
tanácsbiró, Fráter Gyula egyházmegyei tanácsbiró s 
Győry Elei" főiskolai pénztárnok emlékezetét. A két előbbi 
helyére a választást is elrendelte. Illyés Bálint lemondott 
egyházkerületi tanácsbirói állásáról, kinek helyére a szava-
zás szintén elrendeltetett. 

Az érmelléki egyházmegye Zsigó Endrét, a nagy-
bányai gr. Bégenféld Sándort választotta gondnokává. Az 
egyházkerület örömmel vette tudomásul és szívesen fogadta 
az új munkásokat. Egy másik választás is közhírré téte-
tett. Az üresedésben lévő világi egyházkerületi tanácsbirói 
állásra a gyülekezetek többségének bizalma Ujfalussy 
Bélát emelte. A küzdelem nagy volt. Ujfalussy 36, míg 
ellenfele Lengyel Imre 358 szavazatot kapott. Ujfalussyban 
egy ügybuzgó, lelkes férfit nyert az egyházkerület. Fel is 
esküdött a közgyűlés színe előtt, mely melegen, bizalommal 
fogadta. Hivatalos esküt tettek még dr. Bartha Béla, 
dr. Kérészy Zoltán és Nagy József főiskolába megválasztott 
tanárok. Nevökben dr. Bartha Béla mondott szép szavak-
ban köszönetet s tett jövőre ígéretet. Éljenzés kisérte a 
széles körben ismert, nagy képzettségű tanár beszédét, 
melyre a püspök hasonló melegséggel válaszolt. 

A 144 pontból álló tárgysorozatban legfontosabb volt 
s leghosszabb eszmecserére adott alkalmat azon kérdés: 
miként kell eljárnunk az okt. 1-én hatályba lépő házas-
sági jogra, gyermekek vallására és állami anyakönyvekre 
vonatkozó törvény végrehajtása körül? Az esperesi kar 
terjesztett be javaslatot, melynek több pontja vitát provo-
kált. A heves-nagykunsági egyházmegye zsinat összehívá-
sát sürgeti. A nagybányai, érmelléki egyházmegyék pedig 
megfelelő stólaváltságot kérnek. Az esperesi kar javaslatát 
némi módosítással végre elfogadták s annak sürgős kidol-
gozása végett egy bizottságot küldtek ki. Tagjai: Szabó 
János, Széli Kálmán. Lukács Ödön, dr. Kovács Sándor, 
Csiky Lajos, dr. Bartha Béla. Ezek összeülvén, a hívek-
hez intézendő szózatot Csiky Lajos, a lelkészekhez inté-
zendő ideiglenes tájékoztatást dr. Bartha Béla szerkesz-
tésében elfogadták, azonnal kinyomatták, a püspöki hivatal 
pedig szétküldözte azokat. — A múlt vasárnap (szept. 
29-én) már az egyházkerület minden templomában kihir-
dettettek. A zsinatot a konvent útján, midőn már az 
az egyházpolitikai törvények életbeléptetésére vonatkozó 
tárgyakat elkészítette, az egyházkerület összehívni kívánja. 
Végül a közgyűlés felír a konventhez, hogy minél előbb 
tegye meg az intézkedéseket az államkormánynál a lel-
készek fizetésének rendezése ügyében, ezáltal lesz csak 
gyökeresen megoldva a stólakárpótlás által fölmerült 
égető kérdés. 

Rendkívül fontos tárgy volt még az orsz. lel-
készi nyűg- és árvagyámintézet alapszabálytervezete. Vala-
mennyi egyházmegye — az érmelléki kivételével — adott 
be reá véleményt, melyeknek megfelelően egy bizottság 
dolgozta ki a tervezetet. Hosszabb szóharc a felett folyt: 
vájjon a lemondott, vagy elmozdított lelkész családja 
részesüljön-e a nyűg- és gyámintézet jótéteményeiben ? 
A bizottság azt mondta: nem, de a közgyűlés azt hatá-
rozta: igen. Az alapszabály-tervezet többi része csekély 
módosítással elfogadtatott s okt. l-ig a konventhez föl-
terjesztetni hataroztatott. 

Az »Ébresztő* című néplapot ajánlja az egyház-
kerület. 

Egy kis belmissziói túlkapás is került napirendre. 
Szalay József egy Hevesi nevű evangélistát küldött a 
derecskei egyházba, a ki azzal kezdte működését, hogy 
leveleket irogatott templomlátogató öreg asszonyoknak, s 

azokban a papot gyalázta. Ezt panaszolta a debreceni 
egyházmegye s kért ellene orvoslást. Visszatétetett az ügy 
az egyházmegyéhez, hogy a konkrét esetet behatóan meg-
vizsgálva esetleg bírósági úton szerezzen orvoslást. 

Az egyháztörténelmet is pártfogásába vette a kerület. 
Kimondta, hogy minden lelkész hívassék fél a keze ügyébe 
eső egyháztörténeti adatok összegyűjtésére, melyeket aztán 
külön mellékletként a Debreceni Prot. Lap közöl. Ily irányú 
közös működésre az egyetemes magyar prot. egyháztör-
ténelem érdekében fölszólíttatnak a többi egyházkerületek 
is. Mellesleg megjegyezve, a tiszáninneniek már — igaz 
hogy hiányosan — de jó ideig összegyűjtötték. 

Az iskolákra vonatkozó egész sereg ügy közül s az 
ezekre hozott határozatok közül kiemelkedik az egyház-
kerületnek azon áldozatkész, nemes ténye, melynélfogva 
úgy a Nagyváradon létesítendő, mint a már Szatmáron 
fennálló ev. ref. felsőbb leánynevelő intézeteknek külön-külön 
10—10 ezer forintot szavazott meg a tűzkármentesítési 
alapból. Az összegeket 1896. jan. 1-én folyósítják. Ez 
áldozatkész tette által az egyházkerület életre hívta a 
nagyváradi leányiskolát s megerősítette a szatmárit, mely 
különben államsegélyért is kiván folyamodni. 

A gyűlés e hó 26-án ért véget. 
Alföldi. 

A gályarabok emlékének átadási ünnepélye. 
Szép volt, dicső volt, mint azoknak önfeláldozása, 

a kik több, mint 200 esztendővel ezelőtt eveztek a nehéz 
nápolyi gályákon, leláncolva, összeverve. Kétszáz éves 
glóriájukból egy fénysugár ömlött el azon az ezernyi soka-
ságon. mely Debrecen nagy temploma körül szept. 21-én 
déli 12 órakor egy kőoszlop mellett emiéköknek áldozott. 
»Egyszerű az oszlop, rajta semmi dísz tán, de a szívből 
fakadt, melegen és tisztán.« A szívből fakadt a közönség 
kegyelete, a szónokok beszéde s a hívők éneke is. Lehe-
tett volna szélesebb körben mozgó az ünnepély, kár, hogy 
az intézők erre nem gondoltak, de melegebb, de lelkesebb 
nem lehetett volna. 

Napfényes idő kedvezett az ünnepnek. Az emlékkert 
déli szegletét teljesen betöltötte a sokaság, melyben külö-
nösen sok hölgy volt. így a Jótékony nőegylet számos 
tagja élén Veres Lászlóné elnökkel, az evang. ref'. felsőbb 
leányiskola növendékei Kalocsa llóza igazgatónő vezetése 
alatt. De ott volt Debrecen notabilitása, ott a tanárkar. A 
kollégium ifjúsága kordont vont az oszlop körül. Pont 
12 órakor, harangzúgás között jelentek meg a tiszántúli 
egyházkerület férfiai, elől az ősz Kiss Áron püspök, nyomá-
ban az esperesi, azután a felavatott 61 ifjú lelkész mind-
annyian papi ornatusban. Helyet foglaltak az oszlop mellett 
az emelvény előtt, mialatt fölzendült a főiskolai énekkar 
éneke. Most Balogh Ferenc jelent meg az emelvényen, 
mely mellett szerényen húzódott meg Ilegyi Mihályné, 
az oszlopemelő úrnő. Balogh Ferenc megindító ékesszólás-
sal rajzolta le röviden a gályarabok emberfeletti szenve-
déseit, melyeknek hallottára sok szembe köny gyülemlett. 
Szóló érdekesen adta elő, mennyire ellepték a gyászévtized 
alatt a prot. menekültek Debrecent, mely Apaffy Mihály 
hatósága alatt ment volt az üldözésektől, de mégsem kerül-
hette ki Strasoldo tábornok dúlásait (1675. dec.). Az osz-
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lopot, mint a hazai történelemnek egy darabját, végül 
átadta Debrecen városának, melynek nevében Simo n f f y 
Imre polgármester köszönettel és örömmel vette át meg-
őrzés végett, s azt a Csokonai kör gondozása alá bocsá-
totta. E kör, melynek elnöke Széli Farlcas, gondozza az 
egész emlékkertet. 

Az átvétel után következett az oszlop megkoszorú-
zása. Kiss Áron tette rá először a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület babérkoszorúját, melynek kék szalagján ez 
a felirás fénylik: 

»Emlékezzünk a hitvallókról! 
Erős várunk nekünk az Isten.« 

A debreceni polgárnők fehérszalagos cserkoszorúján 
ez áll: A gályarabságot szenvedett vértanuk emlékének. 
A harmadik remek nagy koszorút élővirágokból, pálmák-
ból készítve az ev. ref. felsőbb leányiskola növendékei 
adták, nemzeti szin széles szalagjára ez van irva: 

»Mint a Sión hegye megálltak, 
Nem ingadoztak.« 

Egy koszorút sajnosan nélkülöztünk, a debreceni 
kollégium ifjúságáét. Úgy halljuk, hogy az ifjúság a refor-
máció évfordulóján rója le a hitvallók iránt kegyeletét s 
akkor helyez emlékökre koszorút. A nőegylet pedig mara-
dandó bronzkoszorúval akarja az oszlopot megtisztelni. 

A koszorúk elhelyezése után Kiss Aron püspök 
megáldotta szép imával az emléket, mire a felemelő ünne-
pély zéradékául fölhangzott a kiszabadult gályarab lelké-
szek éneke: 

»Az Isten a mi reménységünk, 
Midőn reánk tör ellenségünk.< 

S a nagy embertömeg levett kalappal s valami fájdalom-
mal vegyes szilárd elhatározással zengte tovább: 

»Azért a mi szivünk sem félne, 
Ha az egész föld megrendülne.« 

Nem! Nem félünk! Az ily szép jeleneteket látva hinnünk 
kell a protestantizmus örök fenmaradásában! 

Itt említjük végül meg, hogy Zádor Lajos debre-
ceni kereskedő az ünnepély napján egy kedves ajándékkal 
lepte meg a debreceni kollégiumot, s ez a gályarabok 
kiszabadítójának, Buyter Adorján, holland tengernagynak 
értékes rézmetszetü régi arcképe, melyet a nyáron Hollan-
diában, Hágában vásárolt. 

K Ü L F Ö L D . 

Dr. A. N. Sommerville magyarországi 
útjáról. 

Bizonyára sokan vannak e Lap olvasói között, kik-
nek élénken emlékezetébe vésődött annak az öreg skót 
papnak jóságos arca, ki missziói célból a föld kerekségét 
bejárva, 1888 telén hazánkat is meglátogatta. Én legalább 

az ország különböző vidékein lakó számos egyén szájá-
ból hallottam dr. Sommervillet magasztaló szavakat, ép 
a f. évben is. Közülök sokan akaraterejét bámulták, hogy 
agg fővel világ-útra mert kelni; mások a kiváló ékesszó-
lót dicsőíték ; némelyeket pedig a csodás hit ragadott meg, 
melylyel minden beszéde szinte telítve volt. Nem lesz 
azért érdektelen, gondolám, ha e nagy ember és keresz-
tyén magyarországi útját ismertetem azon mű alapján, 
melyet jegyzeteiből, gyermekei megbízására G. Smith készí-
tett s »A Modern Apostle* c. alatt közrebocsátott.* 

Hozzánk Bécsből jött dr. Sommerville, hol »Mit 
köszönhet a keresztyénség a zsidóknak V« tételről tartott 
beszédet. Nyiltan kimondja: a zsidóknak köszönhetjük, 
hogy az a 12 együgyű férfiú, kiket közülök Krisztus kivá-
lasztott, az evangéliumot elterjesztették a földön. S a mi 
főfontosságú és tagadhatatlan tény, hogy maga a keresz-
tyénség alapítója, »az Úr és Mester«, származására nézve 
zsidó volt. Következőleg nekünk a zsidókat testvérekül 
kell tekintenünk, kiknek társadalmi élete, istentisztelete, 
polgári törvényeik és erkölcsi eszméi sok tekintetben egye-
zők a miéinkkel. S ha az egyetlen tételre, a Krisztus sze-
mélyéről szóló tanra nézve a zsidók belátják téves irá-
nyukat és Messiásul vallják a keresztyének Idvezítőjét: 
ebből rájuk nagy lelki haszon hárámlik, a keresztyén 
világ pedig a judaismussal új erőt és energiát nyerend. 

Ezzel összefüggőlegáttér hazánkban való útja leírására: 
Magyarországban és különösen a fővárosban, Buda-

pesten a zsidók nem kevésbbé megközelíthetők, hol a 
csaknem fél századja a dr. Keith és M'cheyne alapította 
misszió a Saphir család kitérítésével diadalmat szerzett a 
Krisztusnak. A magyarok [»Magyars«] Szász református 
püspök és Vambéry Ármin tanárral élükön nyilvánosan 
üdvözölték az evangélistát, a ki 13 tanítást és beszédet 
tartott különböző nemzetiségek előtt. A Budapesti Tag-
blattban egy zsidó író így nyilatkozók: »Nem láttunk 
pathetikusabb prédikátort, mint ezen igazán Istenadta genius-
sal felruházott ember, ki a beszéd művészetét, elsőrangú 
drámai színészhez hasonlóan, egyesíti az ábrázolattal. 
Két kezét most lágyan pihenteti, aztán dolgozik vele, mint 
egy harcos, majd összefonja. Hangjának ereje és testé-
nek rugékonysága bámulatba ejtő. És ilyen volt ő csak-
nem két óra hosszáig folyvást; nem 76 éves aggastyán, 
hanem teljes férfiúi erőben levő beszédhős. Hallgatói a 
rendkívüli hatás szülte tetszésüknek lelkes éljenekben 
(»Éljen soká Sommerville!«) adtak kifejezést. Ő áldás és 
szíves jó éj kívánással viszonozta. Az érdekes este egy 
nemes munkával végződött — adomány gyűjtetett a buda-
pesti éhező iskolásgyermekek számára«. 

Összes missziói útjában sehol nem gyűlt oly nagy 
sokaság az izenet hallgatására, mint Magyarország keleti 
vidékén és Erdélyben. 1888. év február 4-én ezt ír ja: 
»Eddig 37 különböző városban végeztem szolgálatot. Két-
ségkívül magasabb is lehetett volna e szám, ha előre nem 
látott események, minők: öt napi havazás Debrecenben, 
tolmács hiány, gyengélkedés, a karácsonyi ünnepek, stb. 
nem jönnek vala össze utazásommal. Semmi sem volt 
meglepőbb rám nézve, mint a hivek sokasága, mely hir-
telenében sereglett föl a református templomokba. Békésen 
4000-en gyűltek össze délelőtt 10 órára, Gyomán 3000-en és 
tegnap Mező-Berényben kétezren. Számos lelkész nyilvánítá 
rokonszenvét, ép így a tanítók és tanulók is. Bocsássa 
áldását Isten az oly erőtlenül hintett magra! Holnap tudom 

* »A Modern Apostle Alexander N. Sommerville B. D. 1813— 
1889. In Glasgow, Scotland, and Ireland ; in India and Amerika; 
Austral-Asia and Austral-Afrika ; Spain, Francé and Italy ; Germany 
and Russia ; Greece and Turkey ; Austro-Hungary and Slavonia — 
By George Smith« stb. 



meg, hogy Szerbiába nyitva áll-e az út előttünk, ezt köve-
tőleg. Isten átsegélt ezen fárasztó misszión, viszontagságok 
között és a közönségesnél zordonabb időjárásban'. . . Ne 
gondolják ebből, hogy balgatagul fölfuvalkodtunk. Napon-
ként, óránként rám nehezedik az érdemetlenség, erőtelen-
ség és bűnösség tudata. »Por és hamü* lőn jelszavam 
bizonynyal, de segedelmünk az úrnál vagyon, ki a mennyet 
és földet teremte*. 11 nappal később Mező-Túron prédi-
kált, reggel 10 órakor, 7000 ember előtt, a bűnökből ama 
nagy napon való feltámadásról és a bűn hatalmának a 
Megváltó engesztelő halála szerzette semmivélételéről, azzal 
illusztrálván, hogy a tenger is kiveti magából a holttestet. 
Úgy tetszik, hangja elhallatszott a templom mennyezete 
alatti óriási hallgatósághoz, ifjúhoz és öreghez egyaránt, 
kiknek számát a lelkész 8000-re becsülte. 

Szól eztán röviden, dr. Sommerville, a názárethi 
Jézust Messiásként valló két zsidó rabbi: Rabbinovitz és 
Lichtensteinről. Ez utóbbival Szolnokon titkos beszélgetése 
volt. Majd ekkép folytatja: 

Lichtenstein rabbi, ki Tápió-Szelén 38 év óta viseli* 
a rabbi-tisztet, öt évvel ezelőtt egyedül az új-testamentum 
olvasása által azon igazsághoz vezettetett, hogy Jézus a 
Krisztus. Titkon tanácskozván tisztelendő Moody András, 
budapesti zsidó misszionáriussal, elibe terjészté irott hit-
vallását; és a kézirat közre lőn bocsátva »Az én bizony-
ságom* címmel s így kezdődik: »Krisztusról való bizony-
ságom oly igaz, hogy érzem, ha én elhallgatnám, a kövek 
kiáltanák ki*. A zsidó olvasók megbotránkoztak rajt, hogy 
egy hivatalban levő rabbi hogyan proklamálhat ilyen hit-
vallást, hivei azonban továbbra is megtartották, sokan 
osztozván nézetében — nem mozdították el őt. Mint zsidó 
szólván zsidókhoz, imigyen kiált fel: »Atyámfiai, az evan-
geliumi kincs a miénk, foglaljuk le. Az örökség miénk, ne 
álljunk attól félre továbbra és s ne hagyjuk másoknak!« 
A névleges keresztyének kezei miatt népétől viselt szen-
vedések története nemzeti érzületét ébreszté föl. »Az 
igazság drágaköve ezen Gojim birtokában van, kik oly 
gyalázatosan bántak velünk; de ha disznók orrában van 
is az arany-ékszer, mégis ékszer az*. Még eddig vonako-
dott a kikeresztelkedéstől (christian baptism.). 

Kétszer írt Tápió-Szeléről Móody úrnak. »Törekedni 
fogok, tisztelettel adózzam dr. Sommervillenek az Isten 
igazsága ügyében való eme fárasztó vetekedésért, csakhogy 
sajnálatomat kell kifejeznem előre is, hogy mint tolvaj az 
éjszakában vagyok kénytelen jönni, s még gyermekeimnek 
sem szabad tudniok a városban lételemről». És tovább: 
»Óhajtom szemtől-szembe látni a tiszteletreméltó pát-
riárkhát, dr. Sommervillet, ki Ábrahám atyához hasolóan 
egy helyről a másra megyen, hogy oltárt építsen és hir-
desse az Úr nevét.* Miként dr. Sommerville missziói 
magán-naplójában meg van írva, január 18-án megtörént 
a beszélgetés; komoly, vizsgálódó és kedvező vala, nyil-
vánosságra hozatalával azonban várnunk kelle. »Leült s 
mindjárt beszédhez kezdett, Victor úr tolmácsolván. Mi-
dőn észrevettem az elméjét borító fátyolt, ez arra indí-
tott, hogy fölolvassam előtte németül és héberül a II. Ko-
rinthus 3, 7. versét. Aztán mint az ő állapotának megfelelőt, 
Nikodemus történetét hoztam föl . . . ráakarván vezetni, 
hogy vallást tegyen a Krisztusról. Álláspontja, mely mellett 
két interview alkalmával is megmaradt, az vala, hogy 
mint ki nem keresztelkedett rabbi jobban a Krisztushoz 
vezérelheti honfitársait. Úgy monda, hogy 40—50 zsidó 
hallgatja és nagy ünnepeken 120—150. A rabbinak a 
beszélgetésről Móody A. úrhoz adott tudósítása ez: »Egész 
életemre tartó benyomást gyakorolt reám ez a kiváló 

* Most már nem. — Fordító. 

fiatalos, isteni lelkesültségű aggastyán, melyet mindenki 
kell, hogy érezzen, a kinek Isten szivét ébren tartja«. 

Ezzel befejezi az iró a magyarországi látogatást és 
a szerbiai dolgokra tér át. 

Nekem sincs más mondani valóm : nem volt-e igaza 
Sommervillenek, hogy új polgártársainkat, a zsidókat, 
testvéreinkül kell tekintenünk ?! S a lassú beolvasztáshoz 
nem a legnemesebb eszköz volna-e a szeretet kötele, 
melylyel Krisztushoz fűznők őket, hogy az ő nevére min-
den térd meghajoljon s minden nyelv vallja, hogy a Jézus 
Krisztus Úr, az Atya Istennek dicsőségére?! 

M. a. 

I R O D A L O M . 

** Az utolsó évnegyed alkalmából biza-
lommal felkérjük Lapunk évnegyedes előfizetőit, 
hogy előfizetésöket megújítani szíveskedjenek; egy-
szersmind a megrendelőket is t isztelettel figyel-
meztetjük elvállalt kötelességük teljesítésére. A Lap 
szerkesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek ; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** »A magyar nemzet története* című tíz köte-
tes nagy munkának (milleniumi kiadás) harmadik köteté-
ből, mely az Anjouk-korának leírását tartalmazza Pór 
Antal kitűnő történetírónk tollából, most került könyv-
piacra a 38, 3,9. és 40-ilc füzet pazar kivitelű rnűmellék-
letekkel és pompás szövegképekkel. Mint műmeliékletek 
vannak a füzetekhez csatolva: »Zára ostroma* Tintoretto 
világhírű festménye után, továbbá a »Liber de septem signís« 
című kéziratból »Borbála királyné, mint Venus«; ezenkívül 
Matejkonak képei után Nagy Lajos király és »III. Káz-
mér lengyel király« valamint »Hedvig lengyel királyné* 
arcképei; az ambrazi gyűjteményből »IV. Rudolf osztrák 
herceg* arcképe és »Á Szent-György vitézek rendjének 
szabályai 1326-ból« rendkívül szép kivitelű hasonmás a 
magyar nemzeti muzeumban őrzött eredeti után. A számos 
szövegkép közül ki kell emelnünk Székely Árpád eredeti 
rajzait; az egyik >Nápoly, a Castel Nuovo és Castel 
Sant'Elmo*, a másik * Acapuaikapu Nápolyban«: »Bologna* 
»A városháza Padovában *, továbbá nagyon sikerültek 
»Canosa* és »Salerno« tájképei; az »AquiIejai síkság«: 
»Szent-Simon koporsója Zárában* és »Nagy-Lajos foga-
dalmi képe« a máriacelli templom kincstárában stb. A 
39-ik füzetben megkezdődik az »Anjouk-korának« negye-
dik könyve, mely > Magyarország fénykorának« leírása. 
Ez a korszak reánk nézve annyiban is érdekes, mert a 
renaissance-korszak, mely a következő században egész 
Európát megújította, itt indul meg Magyarországon. Ugyan-
csak akkor jelennek meg a hódító törökök először az 
aldunai vidékeken, a honnét aztán a következő századok-
ban lángba borítják Európa keletét. A díszes füzetek ára 
30 kr. Előfizetés'negyedévre (12 füzet) 30 frt 60 kr., fél-
évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szom-
baton egy-egy füzetet kapnak. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megjelent a 130—134. füzet, vagyis a IX. köt. 10— 
14. füzete. Külön mellékletei a következők: A legfontosabb 
írások táblázata. A bpesti Margithíd, ívlámpák, Iparokozta 
betegségek kimutatása, Japán, Járgányok, Hőelektromos 
oszlopok, Jász-Kun-Szolnok vármegye, Jegenyefenyő, Jeru-



zsálem tervrajza; Juharfa, Juhok. Juno, Jospita (réznyo-
más) Juraszisztéma 1. lap, Indigófestés. A terjedelmesebb 
cikkek közül megemlítendők: India (dr. Brózik), Indigó 
(Klemp), Indogermánok (dr. Petz G.), Infinitezimál számí-
tás (Kürschák), Ipar (Gaál Jenő), Iparjog (dr. Heil), Ipar-
növények (dr. Borbás), Iparoktatás (Szterénvi József), 
Iparpolitika (Gaál Jenő), Irás (dr. Simonyi Zs.) Írország 
(dr. Brózik és dr. Mangold), Iskola (dr. Radó V.). Iskolai 
egészségügy (dr. Frank), Isten (dr. Bita), Isteni téletek 
(Makay), Iszlám (dr, Goldziher), Italmérési jövedék (dr. 
Földes), ítélet (dr. Imling), Izületi betegségek (dr. Réczey), 
Japán (dr. Brózik és dr. Mangold), Járgány (Lázár Pál), 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye (dr. Thirring), Jászok 
(Márki), Jégkorszak (dr. Szterényi), Jegybankok (dr. Földes), 
Jeruzsálem (Latkőczy M.), Jezsuiták (Huber L,), Jog (Sehwarz 
G.), Johannitarend (Áldásy A.) stb. 

** A debreceni ev. ref. főgimnázium értesítője 
az 1894/95. évről. Közli Dóczi Imre igazgató. Harminc-
hat nyomtatott ívre terjedő vaskos könyv ez, mely a 
millennáris értesítők között nemcsak külső terjedelme, de 
béltartalmánál fogyva is ritkítja párját s méltó a nagy-
multú és nevű debreceni főiskolához. Óriási méretei s a 
felölelt idő és anyag nagysága miatt csak most került ki 
sajtó alól s így amint van a magyar prot. tanügy törté-
netének és ebben a debreceni iskolai életnek egy alaposan 
kidolgozott, eleven szemléltető képét állítja az olvasó elé, 
s a hazai kulturhistóriának is kétségkívül egyik legérde-
kesebb részét képezi. 24 illusztráció van benne fénykép 
után. Még visszatérünk reá a többi értesítőkkel együtt. 
Most csak jelezzük e szép könyv megjelenését. 

E G Y H Á Z . 

A tiszai evang. egyházkerület közgyűlésén 
Miskolcon szept. 25-én bejelentetlék Zelenka Pál lemon-
dott püspöknek csaknem egyhangú újból való püspökké 
válasz tását. Zelenka. kit küldöttség kért föl a megjelenésre, 
megköszönvén az egyházkerület szeretetét, hosszabb be-
szédben fejtette ki egyház-kormányzati elveit. A zsinati 
törvények által teremtett új rendre (a kerületek új beosz-
tása) célozva, kijelentette, hogy a kerülethez most csatolt 
22 egyházat szeretettel fogadja, soha és sehol faj, nyelv 
és vidék közt különbséget tenni nem fog. kijelenti azonban 
másrészt, hogy nem tűr sehol ellenkezést vagy visszavo-
nást az egyházban s a különben türelmes, szeretetteljes 
szigorával fogja e törvényt amaz eltévelyedettek vagy el-
bódultak irányában alkalmazni, kik az egyház szentélyét 
faji vagy nyelvi vásártérül akarják használni. — A köz-
gyűlés, mely nagy tetszéssel fogadta a püspök beszédét, 
azután több közigazgatási kérdést intézett el. 

A dunamelléki egyházi értekezlet szept. 24-én 
Szilassy Aladár elnöklete alatt népes gyűlést tartott. A 
»Jövel Szent Lélek« buzgó eléneklése után Szász Károly 
püspök áhítatos imában kérte Isten segítő kegyelmét az 
értekezlet, hitébresztő és hiterősítő munkájára. Majd Szi-
lassy Aladár elnök tartalmas megnyitó beszédben ismer-
tette az értekezlet célját s egy év alatt kifejtett tevékeny 

ségét. Szőts Farkas értekezleti titkár évi jelentésében be-
számolt az igazgató választmány évi munkásságával ; a 
mult évi' értekezlet naplójának kiadásával, a választmány-
nak az egyházmegyék és gyülekezetek, valamint az iskolák 
őrállóihoz intézett kérelmével, a felkért testületeknek e 
kérelemre beküldött válaszaival, az egyházmegyék körében 
szervezett és szervezni szándékolt értekezletek tevékeny-
ségével, s a gyülekezetek körében megindult belmissziói 
munkássággal. Ezután a programúiba felvett értekezéseket 
hallgatta meg a gyűlés. Komáromy Lajos képezdei tanár 
szépen írott, magvas értekezése a vallásos nevelésről és 
különösen a vallástanításról általános tetszést aratott. — 
Szabó Aladár lelkes felolvasásában a belmissziói tevé-
kenység sikeresebb gyakorolhatása végett utazó missziói 
lelkészség szervezését sürgette. — Petri Elek tetszéssel 
fogadott határozati javaslata azt célozza, hogy az egy-
házkerület lelkészi árvái részére szeretetház állíttassék, 
mely indítványt eszmei érlelés és szervezeti előkészítés 
céljából az igazgatóválasztmánynak adtak ki. A felol-
vasásokat tartalmas eszmecsere követte, melyben Lévay 
Lajos, Papp Károly, Hegedűs István, Szász Károly, 
Szabó Aladár. Tóth Sándor, H. Kiss Kálmán s mások vet-
tek részt. Az értekezlet lefolyásáról, felolvasásairól, eszme-
cserejéről Szász Károly püspök indítványára ismét »Emlék-
könyv* fog kiadatni, melynek kinyomatására a jelenvolt 
tagok azonnal 102 forintot adtak össze. A hangulatos és 
lélek termékenyítő értekezlet énekkel és Baksay Sándor 
gyönyörű imádságával rekesztetett be. 

I S K O L A . 

A protestáns árvaegyesület igazgató választ-
mánya szeptember 25-én Kovácsy Sándor elnöklete alatt 
Wagner G., Haberern P., Szőts F., Gsengev Gy. választ-
mányi tagok és Brocskó Lajos igazgató jelenlétében ülést 
tartott, melyen bejelentették, hogy az egyesület új bérháza 
a Hunyady-téren szépen épül, az épület már tető alá 
került, most a belső munka folyik s a folyó évben az egész 
ház készen lesz. A nyár folyamán az egyesület részére 
1957 frt adomány és 3306 frt hagyomány és alapítvány 
folyt be. Az új iskolai évben felvett növendékek nem 
mindnyájan jővén el, az elmaradottak helyébe a választ-
mány a következő árvákát vette fel: Kakucsy Erzsébet 
(Budapest), Bárányos Etelka (Aszód), Morvay Gizella 
(Budapest), Baphanides Margit (Bagyan) és Pámer Jenő 
(Vecsés). A most fölvett növendékekkel együtt 46 leány 
és 58 fiú, összesen 104 árva gyermeket nevel és gondoz 
az egyesület az árvaházban, míg az árvaházon kívül az 
ország különböző helyein a komáromi árvák mellett (a 
kik reszére a Wagner-féle végrendelet értelmében 200 frt 
évi segélyt küld az egyesület) még 32 árvát segélyez 
összesen 1600 frttal évenként. A segélyezettek közé most 
felvétettek : Csete István 50 frttal, Szabó Endre (Brassó) 
50 frttal és Pap Aladár (Szigetszentmiklós) 40 frttal. Az 



árvaházi iskola Il-ik fitanítójává Szabó György telkibá-
nyai ref. tanitó választatott meg 400 frt fizetéssel, teljes 
ellátással és 50 frt ötödéves korpótlékkal. 

Kérelem a theologiai tanárokhoz. Mint a Il-ik 
országos és egyetemes tanügyi kongresszus prot. papkép-
zési szakosztályának egyik elnöke, tisztelettel kérem kedves 
kartársaimat, a ntű ág. hitv. ev. theologiai tanár urakat: 
szíveskedjenek a f. é. október 8-dikán az egyetemes gyű-
lést megelőző értekezlet végével, az egyetemes gyűlés 
tanácskozási termében tartandó értekezleten megjelenni. 
Tárgy: A kongresszusnak magunk részéről való előkészí-
tése. Kelt Eperjesen, 1895. szept. 28-án. Hörlc József, 
theol. r. tanár. 

GYÁSZ ROVAT. * 
f Szalmássy Gergely e hó 18-án elhunyt nyug. 

gimnáziumi tanár Karcagon, 77 évet élt. Egész életét a 
tanügynek szentelte. 1862-ben hivták meg Karcagra, és 
azóta a világtól elvonulva, egyedül az iskolának és a 
tudománynak élve, működött ott a mult iskolai év végéig, 
a mikor elgyöngülése miatt hivataláról kénytelen volt le-
mondani. Az egyház a hü munkásnak kegyeletből 600 frt 
nyugdíjat szavazott meg. A karcagi gimnáziumnak éveken 
keresztül igazgatója, s mindhalálig lelkes tanára volt. Ifjú 
korában több esztendeig nevelősködött Tisza-Roífon, a gróf 
Waldeck családnál. Istentől kevés reális érzékkel, de annál 
több idealismussal és filiozófiai lélekkel volt megáldva. 
A világtól félt, az emberek közt nem forgott, csak tanít-
ványaival és könyveivel társalgott. Eszményiségét az élet 
sokszor megcsúfolta, de lelkét szárnyaitól meg nem foszt-
hatta; tisztán, üdén repült az a magasban, s most már 
fölszárnyalt az örökkévalóságba. Temetése Karcag mély 
részvételével szept. 20-án ment végbe. Áldás emlékére! 

f Veress Pálné, szül. Benicky Hermin, közéletünk 
egyik általánosan tisztelt női alakja, szept. 28-án Váchar-
tyánban hoszas szenvedés után elhunyt. Veressné elnöke 
és megalapítója volt az »Országos nőképző egyesület «-nek 
és egyik felvirágoztatója ez egyesület nagyhírű leánynevelő-
intézeteinek. Ezekért élt, ezekért áldozott szóval, tollal és 
tettel A nőképzőért élt s azért halt meg. Mikor két évvel 
ezelőtt a királyné meglátogatta a nőképző egyesület zöldfa-
utcai intézeteit, az agg matróna éjjel sietve jött be, hogy 
a felséges asszonyt fogadhassa és kalauzolhassa. Akkor 
betegedett meg a lelkes úrnő s azóta meg sem gyógyult 
többé. Áldás volt élete, áldásban él neve! 

f Segesváry László alsó-dabasi földbirtokos, a 
pesti egyházmegye tanácsbirája és az alsó-dabasi egyház 
főgondnoka szeptember 24-én 58 éves korában elhunyt. 
Özvegye és 13, nagyrészt kiskorú gyermeke gyászolja halá-
lát, mely egy munkás, magyaros, családias és egyházias 
életnek vetett véget. Áldott legyen emlékezete! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A két egyházpolitikai javaslatot a képviselő-

ház szept. 30 án ismét tárgyalta. Áz izraeliták recepciójára 
nézve elfogadta a főrendiház módosítását. A vallás szabad 
gyakorlatáról szóló javaslatban azonban megmaradt azon 
korábbi álláspontján, hogy a zsidóságra való áttérés és a 
felekezetnélküliség is legyen benn a törvényben. 

* Az uj viszonyok között tájékoztatni a lelkésze-
ket és híveket mindenik egyházkerületünk kötelességének 
tartotta, ükt. 29-én minden ref. templomban kihirdették 
az uj törvényekre vonatkozó utasításokat. A dunamelléki 
egyházkerület >Utasítás*-át Lapunk mai száma közli. 
A tiszántúli egyházkerületét Kiss Áron püspök, a tiszán-
inneniét Kun Bertalan püspök külön pásztori levelekkel 
támogatták és magyarázták. Az utasítások alapvonásaik-
ban mindannyian megegyeznek. Fenntartják a hirdetést 
és az esketést; buzdítják híveinket, hogy gyermekeiket 
megkereszteltessék, vegyes házasságban el ne ígérjék stb. 
Egy pontban azonban lényeges eltérés van a tájékoztatá-
sok között. A dunamelléki és tiszáninneni utasítás a hir-
detési és esketési stólát nem követeli a hívektől, míg a 
tiszántúli rendelkezés a stóla-ügyet a konvent intézkedé-
séig érintetlenül hagyja. 

* Egyházaink a király előtt küldötteik által 
szintén bemutatták hódolatukat Kolozsvárott. A gör. Itat. 
és gör. keleti klérustól elvárja ő felsége, hogy nagy 
befolyásukat híveikre hazafias irányban fogják érvényesí-
teni. Az ev. ref. küldöttségnek, melyet Szász Domokos 
püspök vezetett, O Felsége így válaszolt: «Hódolatukat 
és hű ragaszkodásuk nyilvánítását őszinte köszönettel és 
azon biztosítással viszonzom, hogy egyházuk érdekeit 
mindenkor meleg rokonszenvvel kisérem. Nem kétlem, 
hogy önök és hittársaik az imént kifejezett hű és hazafias 
érzelmeket a gondjaikra bízott nemzedékben is ápolva, ez 
által az ország fölvirágzására mindenkor hazafias buzgó-
sággal fognak közreműködni». Müller, ágostai evang. 
püspök német nyelvű beszédére válaszolva, őszinte meg-
elégedését fejezte ki a felett, hogy azon várakozásnak, 
melynek nyolcz évvel ezelőtt kifejezést adott, saját jól 
felfogott érdekeik és hazafias kötelesség-érzetüktől vezérel-
tetve, megfelelni iparkodtak. Az unitáriusok küldöttségét 
változatlan jóindulatáról biztosította s azt a reményét 
fejezte ki, hogy a trón iránti hűség és az igazi hazafiság 
híveikben mindenkor változatlanul fog megmaradni. — 
Itt említjük meg, hogy király ő felsége szeptember 22-én 
meglátogatta a kolozsvári űj theol. intézetet s nagy meg-
elégedését fejezte ki a papnövelde szép berendezése fölött. 

* A gályarabok emléke s a hollandok. Meg-
tudták valahogy a hollandok, hogy Debrecenben a gálya-
raboknak emléket emeltek, melyen az ő dicső liuyter-
joknak a neve ott ragyog aranyos betűkkel. Ez alkalom-
ból több holland lap hosszabb cikkben emlékezett meg a 
gályarabok kiszabadításáról s a debreceni ünnepélyről. Sőt 
W. O. J. Kieuwenkampf úr Amsterdamból egyenesen 
levelet írt Simonffy Imre polgármesternek, melyben a 
nagy ős iránti kegyeletből arra kéri, hogy küldjék meg 
neki az emlékoszlop fényképét, hadd tegye a nagynevű 
admirális reliquiái közé, melyeket múzeumban őriz a hálás 
utókor. A kérést Balogh Ferenc hittanár teljesíti. 



* Az életben létei igazolása, melyet a nyűg- és 
kegydíjasokra vonatkozólag eddig a lelkészek teljesítettek, 
a belügyminiszter f. évi 81,418. sz. rendelete szerint folyó 
évi október elsején kezdve ezután mindig a községi elöl-
járóságok által eszközlendő. 

* A pápás püspökök közös pásztorlevele szin-
tén a napokban tétetett közzé. »Fortiter in re, svaviter 
in modo« van írva. A puszta polgári házasságot, mely 
egyházilag nincs megáldva, az ágyasság egy nemének 
mondja, s azokat, a kik házasságukat az egyház előtt 
nem kötik meg. kirekeszti a vallás némely áldásából, 
megvonja tőlük a bűnbocsánatot, meg az oltári szentséget 
s ha a bűnbánás jeleit nem adják, még az egyházi teme-
tésből is kizárja őket. Vegyes házasokat csak akkor esketnek 
meg, ha a születendő gyermekeket mind a pápás egy-
háznak Ígérik. — Őrállók, legyetek résen a vegyes házas-
ságoknál, ne quid detrimenta ecclesia evangelica caperet! 

* Áldozárból prédikátor kettő is lett a mult héten 
hazánkban. Szabó Gyula csicseri (LJng m.) plébános a római 
egyházból kitért és Debrecenben ref. lelkészi pótvizsgá-
latot tett. Még érdekesebb a másik eset. Kinsele Miksa 
fiumei illetőségű római áldozár, a ki Rómában tanult és 
előbb Angliában a westminsteri érsekség szolgálatában, 
később az afrikai pogány missziónál Kamerunban misz-
szionáriuskodott, a mult napokban szintén áttért a ref. 
egyházba és szept. 19-én Budapesten lelkészi vizsgálatot 
tévén, a dunamelléki egyházkerület közgyűlése által Uj-
Verbászra rendeltetett ki segédlelkésznek. Isten kegyelme, 
mely e bátor lelkeket az evangélium világosságára segí-
tette, legyen és maradjon velők továbbra is! 

* Sajtóhibák kiigazítása. E Lap múlt (39-ik) számában a 
Tárcza rovatban közlött egyházi beszédben előfordult főbb sajtó-
hibák : 616 1. 8. sor: kié azon ábrázat, e. h. kié azon az ábrázat. 
14. sor : jellemben, e. h. jelenben. 617. 1. 29. sor : a hűtlen veszélybe, 
e. h. a hűtlenség veszélyébe. 46. sor : világosabbak, e. h. válságo-
sabbak, a 2-ik hasábon 4. sor : csalc kihagyandó, 8. sor : sorába 
e. h. sorában. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

Pályázati határidő meghosszabbítása. 
A solti egyházmegyébe kebelezett duna-pataji I-ső 

osztályú lelkészi állomásra, f. évi október 3-kával lejá-
randó pályázati határidő, az illetékes presbyterium kérel-
mére, f. évi október 20-káig kiterjesztetik. Kérvények, 
melyekhez egyedül a minősítési oklevél csatolása szüksé-
ges, — Balcsay Sándor espereshez, Kunszentmiidósra ter-
jesztendők. 

Budapest, 1895. okt. 1. 
Szász Károly, 

1—2 dunamelléki ref. püspök. 

Pályázat tanári állomásokra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, következő rendes 
tanári állásokra, pályázat hirdettetik: 

1. Egy természettan-menny iségtani tanszékre. 
2. Egy rajz és rajzoló geometriai tanszékre. 
3. Egy tornatanári állásra. 
Az 1—2 alatt említett tanszékekre megválasztott ta-

nár köteles a főgimnázium bármelyik osztályában a szak-
májába eső, vagy azzal rokon tantárgyakat az egyházke-
rület által évenkint megállapított tantárgycsoportosítás 
szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az 1—2 szám alatt felemlített tanszékekre megvá-
lasztott tanár évi fizetése 1200 frt alapfizetés, 200 frt lak-
bérilletmgny, öt izben öt évi szolgálat után 100 frt ötöd 
éves korpótlék, a melynél a más intézetben rendes tanári 
állomáson töltött évek is fele részben beszámíttatnak. Ha 
a tanári pályán már működött volt, igazgatótanács tudo-
mása és véleménye szerint érdemeket szerzett, kiválóbb 
tanárok is pályáznak, illetőleg választatnak meg a hirde-
tett állomásokra tanárul: azok az 1400 frt. vagy épen az 
1600 frt alapfizetéssel rendszeresített második és első fize-
tési osztályú állomásokra megválasztatásukkal egyidejűleg 
előléptethetők. 

A tornatanár javadalmazása 800 frt. 
Az 1. szám alatti tanszék betöltése a nmélt. magy. 

kir. vallás és közoktatási Miniszter, a 2. és a 3. alattié 
pedig a dunántúli ev. ref. Egyházkerület hatáskörébe tar-
tozik. Ennélfogva pályázók felhivatnak, hogy az állomás 
betöltésére jogosított hatósághoz intézett folyamodványu-
kat. keresztelő levelükkel, végzett tanulmányaikat, tanári 
képesítettségüket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapo-
tukat, védkötelezettségüket igazoló bizonyítványaikkal együtt 
1895-ik év október 10-ig küldjék be főtiszt, és mélt. 
Fapp Gábor dunántúli ev. reform, püspök úrhoz Rév-
Komáromba. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott, illetőleg 
kinevezett tanár, az országos tanári nyugdíjintézetnek jo-
gosított és kötelezett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár kineveztetése után le-
hetőleg azonnal, a megválasztott tanár pedig 1896. szept. 
1-én szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfog-
lalni, s a mennyiben eddig rendes tanárkép még nem 
működött tanár választatnék meg, vagy neveztetnék ki, 
egy év múlva véglegesíttetik. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
biró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, annak 
évi fizetése 800 frt leend, egy év alatt tartozik oklevelét 
megszerezni s ha a kívánalmaknak megfelel, akkor a ren-
des tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1895. szept. 16. 

Darányi Ignác, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. 2—3 főiskolai egyházi gondnok. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



SzerkesztSNég: 
IX. kerület, JP ipa-utca 33. szám, hová a kéziratok 

eimzendök. 
Kiadő-hivatal : 

Horni/ánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az előfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

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

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Elő fizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

ISi/yes szám ára 30 fef. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A lelkészi javadalmak rendezéséről. 

E lap 36-ik számában, de néhány politikai 
hírlapban is közölve s ismertetve volt a tornai 
ev. ref. egyházmegyének a f. évi augusztus hó 
26-ik napján tartott közgyűlésén elfogadott s a 
fölöttes tiszáninneni egyházkerülethez felterjesztett 
tervezete az ev. ref. lelkészi hivatalok rendszere-
sítése, fentartása s ezzel kapcsolatban, az egyházi 
terhek egységesítése s azok viselésének a hivek 
tiszta jövedelméhez arányosítása tárgyában. 

Érdekes az ügy, sőt tekintve a napokban 
már hatályba lépett egyházpolitikai új törvénye-
ket, valóban célszerű is a felvetett kérdéssel, ille-
tőleg tervezettel foglalkozni. 

Ev. ref. lelkészségeink egyöntetű rendezése 
több okoknál és körülményeknél fogva szüksé-
gesnek, sőt halaszthatlannak mutatkozik. 

Néhol és pedig leginkább a sűrűen elforgá-
csolt apróbb anyaegyházakban a hivek számának 
szerfeletti leapadása az önálló anyaegyházaknak 
társegyházakban való egyesítését s összevonását 
alaposan indokolja; máshol s többnyire az egymás-
tól távol fekvő, e mellett idegen nemzetiségek közt 
elszórt leány- és fíőkegyházakban a hivek szá-
mának újabb időkbeli megszaporodása, s hitfe-
leink vallási elzüllésének meggátlása, ezzel kap-
csolatosan a magyar elemnek erősbítése és tömö-
rítése, de közvetve a magyar nemzeti államnak 
is hazafias készséggel, sőt habár áldozatok árán 
tevékeny támogatása és szilárdítása új anyaegy-
házak s önálló lelkészi állomások szervezését, 
vagy legalább körlelkészségek alkotását ajánlják. 

Sok egyházunknál a mai viszonyok közt 
immár alig feníartható termény- és szolgálmány-
beli adózások egyenértékű megváltása s az álta-
lános készpénzbeli fizetések behozatala csaknem 
elodázhattam 

Ide járul a lelkészi és néptanítói javadalma-
zásoknak jámbor őseink letűnt századaira vissza-
ható, de a jelenkor szükségletének s társadalmi 

viszonyaink követelményének már egyáltalában 
meg nem felelő csekélysége s elégtelensége. 

Ezekhez képest tehát az önálló anyaegyhá-
zak egyfelől apasztása, másfelől szaporítása mel-
lett a lelkészi állásokat — mint ez már több 
egyházkerületben meg is történt — az ország 
egész területén egyöntetűen szervezni s a helyi 
viszonyokhoz, a hivek számához s vagyoni állá-
sához képest legalább négy osztályba sorozva 
elrendezni, az egyes osztályokbeli lelkészségek 
javadalmazásánál a minimális fizetési tételeket 
alapos és igazságos arányosítással megállapítani 
s a jelenleg fennálló nem pénzbeli kellemetlen 
járandóságokat méltányos számbavétel mellett min-
denütt készpénzre fordítva egységesíteni kellene. 

Hogy azonban ezen országos rendezés és 
szervezkedés akként volna keresztülvihető, mint 
a tornai ev. ref. egyházmegye tervezi és javalja, 
hogy t. i. a lelkészi hivatalok fentartása s java-
dalmazásaiknak egységesítése egyházunk egyete-
mének jogává és kötelességévé tétessék, ezt ré-
szemről kivihetlennek tartom, mert e szerint a 
lelkészi jövedelmeket az egész országban össze-
síteni, vagyis közösíteni s a megállapított mini-
mális fizetések tételéhez képest új felosztás tár-
gyává tenni mellőzhetlen volna. 

Már pedig ez az egyes egyházközségek tör-
vény oltalma alatt álló autonómiájának megsér-
tésével oda vezetne, hogy a mely lelkészi állo-
másoknál, illetőleg egyházaknál jövedelmi fölösleg 
mutatkoznék, ez tőlök elvonatván azon lelkész-
ségek javadalmazására fordíttassék, a melyeknél 
a minimális jövedelem hiányzik. 

Senki se rendelkezhetik a más tulajdonával, 
s valamint a polgári, úgy az egyházi község saját 
kizárólagos vagyona egyaránt sérthetetlen s csak 
az illető tulajdonos egyház és a jelenlegi haszon-
élvező lelkész önkéntes hozzájárulásával csorbít-
ható a fennálló törvények korlátai közt. 

Figyelmet érdemel még azon körülmény is, 
hogy tehetősebb egyházainknak jelenleg már nagy 



értékű ingatlanai, sőt jövedelmező tőkéi is legna-
gyobb részt községi, közbirtokossági és földesúri 
eredetűek s nem az illető egyházak saját szerze-
ményei, mert a régebbi századokban, ott, a hol 
eredetileg tisztán reformátusokból állott az összes 
lakosság, a polgári és egyházi község egy volt, s 
a jelenleg kizárólagos egyházi ingatlanok a köz-
ségi, illetőleg közbirtokossági vagy földesúri föl-
dekből s épületekből adattak ki, a mult XVÍLI. s 
a folyó XIX. századokban pedig az eredetileg 
tiszta reformátusokból állott polgári községek lakos-
sága újabb beköltözések út ján többnyire vegyessé 
válván s bennök más vallásfelekezetek is kelet-
kezvén, a polgári és egyházi községek vagyonuk-
kal együtt egymástól elkülönödtek, több helyen 
azon gyakorlat lépvén életbe, hogy a kebelben 
különböző felekezetek egyházait vagy egyenlően, 
vagy a hívek számának megfelelő arányban részel-
telték a községi, közbirtokossági vagy földesúri 
adományokból. 

A jelenleg létező egyházi vagyon tehát és 
ennek jövedelme helyhez kötöttnek lévén tekin-
tendő, egyetemesítés és közösítés tárgyává annál 
kevésbbé tehető, mert a lelkészi, illetőleg egyházi 
javadalmak igen sok helyeken egyes buzgó hívek 
alapítványaiból és hagyományaiból is alakulván, 
sőt bizonyos kitűzött célokra és meghatározott 
személyek haszonélvezetére le is köttetvén, a ter-
vezett országos egyetemesítés már e miatt, se 
volna eszközölhető. 

Nem célszerű ezeknél fogva az egyes egy-
házakat s lelkészségeket vagyonúkban vagy jöve-
delmökben háborítani s ha vannak is közlök 
némelyek, melyek ingatlan birtokkal s állandó 
jövedelemmel bővebben el vannak látva, ezt nem 
kell tőlök irigyelni mert az ilyen gazdag egy-
házak jövedelmök fölöslegét úgy is iskolai, nép-
nevelési s közművelődési célokra fordítják, a jöve-
delmesebb lelkészi állomások pedig már a szabad 
verseny szempontjából is szükségesek, melyet a 
tervezett jövedelmi egyetemesítés csak csökken-
teni s nem előmozdítani fogna; de különben a 
jobban dotált lelkészi állomások rendszerint a 
népesebb, sőt túlnépes egyházak kebelében van-
nak, az itteni lelkészek pedig az egyházpolitikai 
új törvények által lényeges változást szenvedő 
állapotok közt a cura pastoralisnak erélyesebb és 
fokozottabb alkalmazására s valljuk meg őszin-
tén, nagy fáradsággal és személyes felelősséggel 
járó buzgó tevékenységre vannak hivatva, ha lelki-
pásztori kötelességüknek meg akarnak felelni. 

Azonban kétségtelen, hogy a csekélyebb és 
elégtelen javadalmazású lelkészségek gyámolításá-
ról gondoskodni csakugyan égető szükség, de 
ennek megvan a maga út ja és módja az állami 
segély megfelelő felemelésében és állandósításában, 

vagy inkább az 1848: XX. törvénycikk rendelke-
zésének tényleges megvalósításában. Ha a római 
és görög katholikusok szűkebben ellátott lelkész-
kedő papsága az úgynevezett congrua-pótlék címén 
százezerekre .menő javadalmazást élvez, sőt alapos 
kilátása van arra, hogy ezen nem is oly régi 
megállapítású fizetési pótlék a jelen kor igényei-
hez képest még jelentékenyen emeltetni fog, miért 
ne élvezhetnének a két felekezetű csekély dolációju 
evangelikus lelkészek, illetőleg az általok képvi-
selt szűkölködő egyházak hasonló állami támo-
gatást, midőn ezt az idézett országos törvény az 
akkori csekély adófizetés mellett is részükre már 
csaknem félszázad előtt biztosította, az időközben 
felfokozódott állami, törvényhatósági, községi és 
a sok közvetett, kíméletlen adózások által kime-
rült hitfeleinktől pedig a lelkészi illetmények köz-
vetlen emelését méltányosan igénybe nem vehet-
jük. Tegye tehát ezt maga az állam, mit felelős 
kormányunk jóakaratú indítványozásától annál 
inkább jogunk van elvárni, mert a magyar nemzeti 
államépület egyik sarkkövét a két felekezetű 
hazai evangelikus egyház képezi. 

Tóth Lajos. 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

P a p i h i v a t á s , p a p i j e l l e m . 
(Folytatás és vége.) 

Lássuk azért még röviden a papjellem kiváló tulaj-
donságait ! 

Előre kell itt bocsátanom, hogy végre valahára szakí-
tanunk kell már nekünk papoknak azzal a felfogással, 
mely annyi romlásnak volt már kútforrása, hogy t. i. miután 
mi is a gyarlóság edényei vagyunk, tehát bátran folytat-
hatunk olyan életet, mint bármely világi ember; tántorog-
hatunk, vagy el is eshetünk az erkölcsi élet küzdelmeiben, 
ingadozhatunk a jóban, ostromolhatjuk, döntögethetjük a 
vallás bástyáit, elmerülhetünk a közönyben, hitetlenségben, 
a pénz és világ szerelmében. Nem! Nekünk éreznünk kell 
ugyan, hogy mint Pál apostol mondja: olyan indulatok 
vannak bennünk is, mint más emberekben; de kell. hogy 
az a tudat emelje lelkünk önérzetét, hogy mi a lélekkel 
a test cselekedeteit, milyenek az irigység, bosszúállás, egye-
netlenség, perpatvarkodás, mértékletlenség, dobzódás stb. 
megzaboláztuk, sőt megöldököltük; hogy mi mindenestől 
fogva például állítottuk magunkat a gyülekezet elé: tehát 
reánk százak és ezrek tekintenek, kik tőlünk várják az 
irányt az erkölcsi jó véghez vitelére. Hogy pedig ilyenek 
lehessünk, ismét Krisztusra, mint főpapunkra kell tekin-
tenünk. 

Igen, mert valamint a papi hivatásnak, ugy a papi 
jellemnek is örökre fénylő példája Ő. Az ő szivében kép-
mutatás, álnokság, bün nem találtatott; szivének tiszta 
forrásából az emberszeretet kristály patakja csergedezett; 
ajkának tiszta igéivel, önfeláldozó munkálkodásával foly-



vást az Atyához vezető utat egyengette. Míg arc/ár ól a 
szelídség, jóság sugárzott, ajkairól nyájas, bíztató szavak 
ömledeztek, halantékairól az emberi méltóság, istenfiuság 
lelkében szent elhatározások értek meg: üldöztetések, bán-
talmaztatások, sőt a Golgota tövisei között, sőt még a 
kínos halál útján keresztül is diadalra emelni e földön 
Istennek akaratját. 

Ő hirdette: «Ne féljetek az emberektől, kik csak a tes-
tet ölhetik meg:« és nem félt azoktól. Ő hirdette: »boldo-
gok a békességre igyekezők,« és ő a békét hozta a földre. 
Ő hirdette: >Szeressétek még ellenségeiteket is, jót tegyetek 
azokkal, kik üldöznek, áldjátok azokat, kik átkoznak*, és 
ő ekképen cselekedett. Szóval ő úgy élt, mint a hogy taní-
totta; úgy cselekedett, mint a hogy érezte. Nála teljes 
összhang volt a külső és belső között; a tan nála példa-
adássá domborodott ki, s életadó példája életadó tudomány 
marad minden időkön keresztül. Egyszerűen csak oda 
kellene tehát mutatnom Jézusra, s azt mondanom: köves-
sétek őt a tökéletest és megvalósítjátok a tökéletes papi 
jellemet. 

Azonban a tökéletes egész szemlélete gyakran káp-
rázatba ejt, nem szükségtelen tehát egy kevéssé áttérni 
a részletekre is. 

Pál apostol így szól a Rómabeliekhez írott levél 11. 
részében: »Ime te dicsekedel Istenben, és tudod az ő aka-
ratját és választást tudsz azok között tenni, a melyek külön-
böznek attól, mivelhogy az Isten törvényéből megtaníttat-
tál és állítod magadat vakok vezérének, azok világosságá-
nak, kik a setétségben vannak, a balgatagok tanítójának, a 
tudatlanok mesterének és hogy a törvényben való bölcse-
ségre és igazságra megtaníttattál. Ki azért mást tanítasz, 
magadat nem tanítod-e? Ki azt prédikálod, hogy nem kell 
orozni, orzaszsz-e? Ki azt tanítod, nem kell paráználkodni, 
paráználkodol-e? Ki a bálványokat utálod, szentségtörő 
vagy-e? Ki a törvénynyel dicsekedel, a törvénynek meg-
rontása által az Istent tiszteletlenséggel illeted-e?* 

Nem az van-e kifejezve ezen szavakban is, hogy a 
valódi papnak úgy kell élni, a mint érez, a mint tanít? 
Hogy a ki az erényt prédikálja, annak elébb magának 
kell erényesnek lenni. 

És a lelkipásztornak erényekben feljebb kell bővöl-
ködni másoknál, s mert mi az erények példányképét prédi-
káljuk, kell, hogy Őt hordozzuk szivünkben, miként Pál 
apostol írja a Korinthusbeliekhez: »Nem magunkat prédi-
káljuk, hanem a Jézus Krisztust, az Urat; magunkat pedig 
ti szolgátoknak lenni a Jézusért, mert az Isten, a ki paran-
csolta, hogy a sötétségből világosság legyen, ugyan ő az, 
a ki fénylett a mi sziveinkben, hogy a Jézus Krisztus or-
szágán való Isten dicsősége ismeretének világosságát köz-
lenénk egyebekkel is. E kincsünk pedig vagyon cserépedé-
nyekben, hogy annak a cserépedényekben lakozó erőnek 
nagysága Istené és nem magunktól való«. (II. Kor. 1. v. 
5, 6, 7.) 

A pap a lelki, erkölcsi betegségek gyógyító orvosa. 
Óh hány papnak lehetne szemébe dobni és bizony gyakorta 

dobják is lelki munkás körben: >Orvos! gyógyítsd meg 
magadat először, ha gyógyítani akarsz.« 

Hát igaz lelkipásztor-e az, ki míg a Krisztusban való, 
közösséget, békességet hirdeti a szószékről: addig hívei 
között felzavarja a békét és nyugalmat, civódásban és 
örök perpatvarban éli le életét ? Lelkipásztor-e az, méltó-e 
a papi nevezetre, ki mások szemeiben folyvást nagyító 
üvegen keresi a szálkát és a magáéban nem akarja fel-
fedezni a gerendát ? A ki a szeretet palástjába öltözködik, 
de szíve telve van kajánsággal, gőggel, irigységgel, gyűlöl-
séggel mások iránt? Ki az igazságról prédikál és azután 
elferdíti az igazságot ? A ki Krisztus szolgájává esküszik 
s a földi bálványképek előtt borul porba ? A ki áldozat-
készségre buzdít, de maga fösvény, érzéketlen, irgalmat 
nem ismerő, zsugori, kapzsi, ajándékon kapkodó ? 

Világos ezekből, milyen tulajdonokkal kell bírnia a 
lelkipásztori jellemnek. Szelídség, lelki, testi tisztaság, igaz-
lelkűség, alázatosság, békességre igyekvés, békességes tűrés 
és a mindeneket meggyőző szeretet legyenek az ő jelle-
mének kiemelkedő vonásai, mint a hogy Pál apostol inti 
Timótheust, mondván: »Te pedig óh Istennek embere, 
kövessed az igazságot, az isteni szolgálatot, a hitet, a 
szeretetet, a békességes tűrést és szelídséget. A hit által 
való nemes harcot harcold meg, ragaszkodjál az örök élet-
hez, melyre hivattattál, megtartsad a parancsolatokat makula 
nélkül és feddhetetlenül*. (II. Tim. X. II. 12. 14.) 

Ezekben domborodik tehát ki az igazi papi jellem, 
azonban az apostol által általánoságban megjelölt voná-
sok közül egy párra még kissé bővebben ki kell térnem, 
mert ezekre, ha sikert akarunk elérni, lépten-nyomon szük-
ségünk van, és ezeki: a türelem, a békességes tűrés és ebből 
folyó megbocsátni tudás. 

Oh a türelem a papi jellemnek egyik legszebb és 
legszükségesebb vonása! Mily sokszor van erre szükségünk, 
midőn az egyház építésén komoly buzgósággal fáradozunk! 
Mily sokszor támad a hű lelkipásztor ellen a kishitűség, 
nem ritkán a rossz akarat és megátalkodottság, s igyek-
szik keresztülhúzni üdvös terveit, megrontani nemes szán-
dékait. Megesik, hogy ezáltal évekre visszavettetik üdvös 
törekvéseiben. Azonban a jó papnak az ily körülmények 
között sem szabad elcsüggedni, sem haragosnak, se keserű-
nek lenni, fájó szívének sebeit ilyenkor is be kell gyógyí-
tania a türelem balzsamával, s ha egy téren elviszi lábai 
alól a talajt a tudatlanság, vagy rossz akarat: nyugodt, 
türelmes lélekkel új ösvényt kell keresnie nemes terve 
kivitelére. S hányszor kell elővenni a türelmet akkor is, 
midőn az evangelium magvait szórja, s látja hogy még 
messze van az aratás, hogy alig egy-két mag az, mely 
termékeny földbe hullott. Bizony sokáig kell magunkat 
gyakorolnunk a türelem erényében, míg ama fenséges 
erkölcsi magaslatra fel bírunk emelkedni, melynek birto-
kában Pál apostol így tudott nyilatkozni: »Mind ezekben 
úgy viseljük magunkat, mint Isten szolgái, sok tűrésben, 
nyomorúságokban, szükségekben, szorongatásokban, vere-
ségekben, tömlöczökben, háborúságokban, fáradságokban, 
tisztaságban, tudományban, szelídségben, jóságban, szent-
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lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, dicsőség és gya-
lázat között, szidalom és dicséret között úgy mint hitetök, 
noha igazak, mint bánkódók, noha mindenkor örvendezők, 
mint szegények, noha sokakat gazdagítunk«. (II. Kor. XVI. 
4—10.) Mégis ide kell törekednünk, mert míg ide el nem 
jutottunk, csak névleg vagyunk papok, s munkálkodásunk 
gyümölcseiben csak elvétve gyönyörködhetünk. 

A másik különösebben kiemelendő vonása a papi 
jellemnek a békességes tűrés s ebből folyó őszinte meg-
bocsátás. Sok különféle hívekkel van a lelkész körülvéve; 
vannak ravaszok, áskálódók, lobbanékonyak, irigyek, bosszú-
állók, rágalmazók, bűnös szenvedélyben alásülyedtek stb. 
És mi a lelkipásztornak feladata? Egyenessé tenni azt, a 
mi egyenetlen, gyógyítani a betegeket, javítani a világot. 
S midőn föllép a családban, a társadalomban, a szószéken 
s alkalmazza, mint lelki orvos az evangéliumnak gyakran 
sajátos gyógyszereit: mennyi ránkort, mennyi ellenszenvet 
költ fel maga ellen ? Egy templomi prédikációval, melyben 
a kor romlottságairól beszél általánosságban, gyakran 
tömegeket lázít maga ellen. És mennyi Krisztusi békes-
séges tűrés, mennyi szeretet kell ahhoz, hogy a pap el 
tudja szenvedni az ellene szórt rágalmakat, kifakadásokat 
a Krisztusért. S meg tudjon bocsátani a hitben gyengék-
nek, a bűn rabságában foglyul esetteknek, kik jóságaért 
megtámadják és bántalmazzák őt ? Meg tudjon bocsátani 
nem kétszer, de hetvenkétszer is? Hogy visszatorlás helyett 
nemes bosszúval tudjon ezek felé fordulni, s el ne restül-
jön, vissza ne tartozódjék a lelki betegségek gyógyításának 
nagy munkájában. Ne feledjük azért, hogy az igaz lelki-
pásztorban ezek kívántatnak meg: »szeretet, öröm, békes-
ség, kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság, mértékletesség*. 
(Gal. V. 22.) > Öltözzétek fel azért, mint Isten választottai, 
szentek és szerelmesek, a könyörületesség indulatait, a 
kegyelmességet, alázatosságot, szelídséget, csendességet, el-
tűrvén egymást és megengedvén egymásnak, ha valakinek 
valaki ellen panasza volna, miképen a Krisztus is meg-
engedett nektek, azonképen ti is, mindezek felett pedig ti 
is öltözzétek fel a szeretetet, mely a tökéletességnek kötele*. 
(Kol. HL 12, 14.) 

Fogjuk fel azért mindnyájan az evangelium ama 
szavainak értelmét igaz lényegükben: »Ti vagytok a föld-
nek savai, hogy ha a só megizetlenül, mivel sózattatik 
meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kivettessék 
és megtapodtassék mindenektől. Ti vagytok a világnak vilá-
gosságai. . . . Ugv fényljék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a 
mennyei Atyát*. 

Ime, szeretett testvéreim, tükröt tartottam magunk elé, 
melyből mindnyájan láthatjuk, mennyire felelünk meg hiva-
tásunknak, minő fogyatkozásai, vagy hiányai vannak papi 
jellemünknek, s mily mértékben felelünk meg azon köteles-
ségeknek, melyeknek teljesítését magunkra vállaltuk. 

És ha felismertük fogyatkozásainkat, gyengéinket: 
igyekezzünk azokat leküzdeni, hogy hivek lehessünk 

mind halálig szent hivatásunk kötelmeiben, hogy az ítélet 
mérlegében hiányosaknak ne találtassunk! Mily szép jelen-
ség a lelkipásztor, ki munkás pályájának nehéz feladatai 
közt, híveire tekintve így szólhat az apostollal: »Micsoda 
a mi reménységünk, vagy örömünk, vagy koronánk, mely-
lyel dicsekedhetnénk? Avagy nem ti-e a mi Urunk Jézus 
Krisztus előtt? (I. Thess. U. 19., 20.) 

Ezt az örömöt egy hű lelkipásztortól nem veheti el 
semmi erő, semmi hatalom. Megverhetik nyelvvel, mint 
Jerémiást (Jer. XVIII. 18); megkövezhetik, mint Zakariást 
(H. Krón. 24.); gyűlölhetik hiteért, mint István vértanút, 
sőt keresztre feszíthetik, mint Krisztust; de a szív, a lélek 
benső nyugalmát, szent örömét nem fogják ezek megron-
tani soha. 

Óh, ha én jelen igénytelen rajzommal elérhettem volna 
azt, hogy minden irigységet, minden gyűlölséget, egymás 
ellen való torzsalkodást kiirthattam volna a szivekből s a 
testvéri szeretet és összetartozandóság érzete egy testbe 
kötözhetett volna mindnyájunkat, hogy a béke, szeretet és 
komoly munka versenye adhatná ki a napi parancsot 
közöttünk, s örülni tudnánk szívből annak, hogyha sokan 
fölülmúlnának bennünket Isten szent dolgainak sáfárkodá-
sában! . . . mennyire meg volna az én szívem és lelkem 
jutalmazva.' 

Fel azért, buzduljunk nemes versenyre mindnyájan 
a papi hivatás lelkiismeretes betöltésében, a papi jellem 
tökéletesítésében, s tapasztalni fogjuk, hogy könnyű és 
gyönyörűséges lesz neltünk a Krisztus igája. Mert lehet-e 
gyönyörűségesebb iga egy Krisztus szerint való papra, 
mint a Krisztus keresztjének hordozása, vagyis az általa 
kiszabott hivatáskörben való hű és igaz sáfárkodás. Az 
evangelium hirdetése, isten országának terjesztése, a fele-
baráti szeretet kötelékeinek megerősítése, a világosság 
fáklyájának Iobogtatása, a tökéletesedés útjának egyen-
getése, a bűnösök megtérítése, a szegények, betegek, hal-
doklók vigasztalása, a világ sebeinek gyógyítása ?! 

Kit ne emelne fel közülünk, még a nekünk osztály-
részül jutott nélkülözések között is, az a tudat, hogy mi 
a Krisztus képében, követségében járunk (II. Kor. V. 20.), 
hogy Isten mellett munkálkodó szolgák vagyunk (I. Kor. 
III. 9.) 

Fogadjuk meg azért Pál apostolnak az efézusbeliek-
hez intézett eme szép intését: »Kérlek titeket, hogy jár-
jatok úgy mint illik a ti hivatalotokhoz, melylyel hivat-
tatok minden alázatossággal, szelídséggel és lelki kegyességgel, 
elszenvedvén egymást a szeretetnek általa, igyekezvén meg-
tartani a léleknek egységét, a békességnek kötele által; egy 
test, egy lélek vagytok, miképen hogy a ti hivatalotoknak 
egy reménységére is hivattattatok, hogy ne legyünk többé 
gyermekek, a kik habozunk és ide s tova hajtassunk a 
tudománynak akármi szele által, az embereknek álnoksága 
által és álnokul való elhitetésre megrögzött csalárdságok 
által, hanem az igazságot követvén : szeretetben minde-
nestőlfogva növekedjünk abban, a ki fő, t. i. a Krisztusban. 
Le kell vetkeznetek ama régi élet szerint való ó-embert, 
mely megvész a csalárd gonosz kívánságok miatt és meg 



kell újulnotok a ti elméteknek lelke szerint és felöltöz-
nötök amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett az 
igazságra és a valóságos szent életre. Azért levetvén a 
hazugságot, szóljon igazságot minden ember az ő fele-
barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk*. (Eféz. IV.) 

Azok, kik ilyen lélektől vezéreltetnek, legyenek tisz-
telve, becsülve, szeretettel, bizalommal karolva közöttünk 
minden időben, azok kettős tisztességre méltóztassanak, 
mert az ilyenektől várhatjuk igazán a Krisztus testének 
építését, az ő evangeleiumának terjesztését, mely Istennek 
hatalma minden hívőnek idvességére. Azokat pedig, kik 
rendetlenül járnak, a kik a. csalárdságnak, hazugságnak 
szolgálatában állanak, intsük minden szelídséggel és taní-
tással egymás között, mindaddig, míg reménynyel vár-
hatjuk megtérésüket, s ha meg nem térnek: sajnálkoz-
zunk őszinte szívvel felettök, mint kik megtagadták, meg-
vetették Krisztus tudományát, mint kik elvették szomorú 
jutalmukat. 

»Végezetre békesség legyen az atyafiaknak és sze-
retet a hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus 
Krisztustól. Kegyelem legyen mindazoknak, kik szeretik 
a mi Urunk Jézus Krisztust az örökké való halhatatlan-
ságra. Ámen.« 

Lukács Ödön, 
f.-szabolcsi ev. ref. esperes. 

A püspöki kar javaslata s a eura pastorális. 
Közöltetvén e lap 34-ik számában a prot. püspöki 

karnak Miskolcon tartott értekezletéből kelt ama javas-
lata, mely az október 1-én életbelépett 1894-iki XXXI., 
XXXII. és XXXIII. t.-c.-kel szemben követendő eljárásunkra 
nézve nyújt útbaigazítást: szabad, sőt szükséges a hozzá-
szólás, hogy a legközelebb — a tizenkettedik órában — 
összeülendő konvent, az egyházmegyei gyűléseken, lelkész-
értekezleteken és sajtóban nyilvánuló különféle észrevéte-
leket is figyelembevéve, alkossa meg véglegesen, az egy-
öntetű eljárás végett, szabályzatát. 

Bizony, majdnem elkésünk s félő, hogy zavarok lesz-
nek ! Látható már is, hogy egyes egyházmegyék mily 
eltérő módokat állapítottak meg. 

Lám a róm. kath. klérus ebben is megelőzött! Igaz, 
hogy annak jobban szorítja a csizma a lábát. 

Ők kimondták, hogy nagyban és egészben marad 
minden úgy, a mint volt, különösen a házassági ügyre 
nézve. Hogy a szentszéki bíráskodás továbbra is fennáll-
jon s ennélfogva a folyamatban lévő perek át ne adas-
sanak. Hogy a hirdetés ne utólag, de a házasság meg-
kötése előtt eszközöltessék, mint azelőtt, stb. Származik 
aztán ebből pompás sok bonyodalom, p. o., hogy a pol-
gári hatóság által feloldott házasságot a klérus érvényben-
lévőnek tartja, vagy megfordítva, s hogy a válófelek, mivel 
a szentszék az ügyiratokat ki nem adja, kezdhetik a pert 
újra a polgári hatóság előtt, stb. Bizony elég oka lesz a 
szegény magyar államnak felsóhajtania: kicsoda veszi el 
nekünk e nehéz köveket ? 

Annyit a prot. püspöki kar is bátran kimondhatott 
volna, az országos törvények sérelme nélkül, hogy a hir-
detésre nézve fentartja a statusquot, azaz: hirdetünk a 
házasság megkötése előtt, annak bejelentésekor. Mert ez 
az eljárás a polgári és egyházi házasság között keletkező 

hézagot áthidalván, mind az új intézménynek, mind a 
réginek csak javára válik. 

Népünk tetemes része ezentúl is lelkészeknél jelent-
kezik elsősorban. S a lelkész bejegyezvén a hirdetendők 
közé, útasítaná a feleket a további eljárásra. Ekként min-
den nagyobb zökkenés nélkül menne a házassági folya-
mat. Míg ezen eljárás nélkül^ a javasölt utólagos hirde-
tés mellett, mindjárt kezdetben meg kell lenni á nagy 
zökkenésnek, a megütköző, visszatetsző hatásnak, mikor 
a lelkész kénytelen lenne azt mondani a jelentkező felek-
nek : »nem tehetem, törvény tiltja, nem szabad*. Holott 
a törvény nem tiltja ezt; sőt remélhető, hogy pótrende-
letileg útasítaná a miniszter közegeit arra, hogy a lelkész-
nél bármi okból nem jelentkezőket útasítsák az illetékes 
lelkésznél való jelentkezésre. 

Ugyanazon oknál fogva, t. i. hogy minél inkább át 
legyen hidalva az ó- és új-intézmény között való hézag, 
szükséges a lelkésznél előzetes jelentkezésnek kimondása 
a születési s halálozási esetekre nézve is. De meg azért 
is, mert míg ez eljárással az országos törvények lényegén 
csorba nem esik (sőt a születések adatai csakis a keresz-
telés után, lelkészi értesítvénvből vezethetők be szabato-
san a polgári anyakönyvbe s más esetekben is a lelkész-
nél való előbb jelentkezés a polgári anyakönyvvezetőnek 
sok idejét, munkáját megkíméli, a könnyen keletkező téve-
déseknek, igazításoknak elejét venné) addig másrészről 
az egyházközség érdekei is jobban megóvatnak. 

Az anya és egyszersmind családkönyvek vezetése 
— szerény nézetem szerint — fölösleges teher. Ám legyen 
családkönyv, de akkor minek az anyakönyv ? Október 
elején túl vezetendő anyakönyveinknek csak egyházstatisz-
tikai értéke lesz. Szabatos statisztikai adatokat pedig a 
csalid- és egyházi föadókönyv is szolgáltat. Ez utóbbinak 
rovatja megmutatja az adó alá eső felnőttek számát, két 
pótrovatja pedig az iskolakötelesek és hat éven alóli gyer-
mekeket s ezekből az összes létszám konstatálható néhány 
perc alatt. 

Fölösleges munkával terhelni most még kevésbbé 
kell a lelkészeket. A ki próbálta, tudhatja, hogy mily roppant 
munka csak egy 1200 lélekből álló gyülekezetben is egy 
családkönyv összeállítása. És épen most van javulva ennek 
múlhatatlan vezetése! Most, mikor maga a püspöki javas-
lat is rámutat az új viszonyokból származó új és nagy 
munkákra, melyeknek »őszintébb s nagyobb lelkiismere-
tességgel teljesítését* elvárja a lelkészektől. 

A lelki gondozás, az ii, n. evangelizációs vagy bel-
misszió gyakorlásának tízféle eszközét mutatja föl, hama-
rosan, a javaslat. És mindezt jövőre kétszeres buzgósággal, 
fáradhatlan hűséggel és őszinte lelkesedéssel kell terjesz-
tenünk. 

De hogy e kiváltképen való hivatásának a lelkész 
megfelelhessen, idejét nem kell elpocsékoltatni, lelki erejét, 
rugékonyságát megtörni mások által végeztethető munkák 
továbbra is vállain hagyásával. 

Köztudomású dolog, hogy a lelkész legtöbb helyütt 
egyszersmind számadója is az egyházközségnek. Minél 
népesebb s vagyonosabb pedig valamely gyülekezet: annál 
fáradságosabb a számvitel. A mindenféle pénztári s adó-
főkönyv, gondnoki napló, magtári főkönyv vezetése, rendes 
és pótadók kivetése, az adókönyvecskékbe beírása, szóval 
az egyház teljes vagyoni s anyagi ügyeinek számvitele 
oly megbénító teher, melyet le kell venni a lelkészek 
vállairól, hogy lulajdonképeni hivatásuknak: a lelkek gon-
dozásának szentelhessék idejöket. Vezesse a számvitelt s 
— ha már el nem maradhat — az anyakönyvet is, egy 
diakon-presbyter. 



Bizonyítgatni, hogy a lelki gondozás hasznos, szük-
séges : oly feleslegesnek tartom, mint p. o. azt bizonyít-
gatni az orvosnak, hogy a gyógykezelés szükséges. De 
egyöntetű eljárást, szabályok szerint kibécézett rendszert 
alkotni nem lehet, nem is kell. Mert valamint a physikai 
betegségnél nincs specifikus gyógyszer s panacea: úgy azon 
bajokra sincs serum, melyek ellen nekünk a cura pasto-
rális eszközeivel küzdenünk kell. Az orvos belátása a 
beteg egyénisége, szervezete, a kór jellege: mind más-más 
kezelést s gyógyszert kiván. És a mi egy bizonyos eset-
ben, egy bizonyos páciensnél jó eredményt szült: ugyanaz 
másokkal szemben balsikerü is lehet. Ézért a mi ment 
p, o. Lévaynak s némileg indokolt is vala : az Nagy Sándor 
s Kósa Ede szemében (a debreceni Prot. Lapban) már 
kirivó. Ámde Nagy Sándor és elvtársai lényegileg nem is 
a lelki gondozás: hanem annak oly módon és alakban 
való gyakorlása ellen szólottak fel, a minőben azt néme-
lyek végzik s végzendőnek a leghelvesbül tartják. Bizony 
nem áll az, hogv a cura pastoralis gyakorlásának legfőbb 
s legcélszerűbb módja a hívek házanként való rendszeres 
— még pedig tanukkal — látogatásában áll. A fődolog, 
hogy a pásztor ismerje nyáját, annak gondolkodásmódját, 
erkölcsét, szokásait, bajait, erényeit, bűneit. De a meg-
ismerésnek számtalan helyesebb módja áll még a kezdő 
lelkész előtt is. Ugyanazért ehhez, a hivatalos alakú, rend-
szeres házankénti látogatáshoz csak a végső esetben nyúl-
jon. mint az orvos a gégemetszéshez. 

Sok üdvös jó dolognak épen a rendszeresség a meg-
ölője. így a lelki gondozásnak épen ez a rendszeres — 
vagy kell vagy nem — látogatas. »Mindennek rendelt 
ideje vagyon!« Magától jön az alkalom mindenre. Ezeket 
kell megragadni. Nincs szükség mondvacsinált alkalmakra, 
mikor azok megrendelés nélkül önként is jőnek. Amaz 
egyedül »jó pásztor* és apostolai ezen önként jövő alkal-
makat használták föl az istenországának terjesztésére, a 
kútnál, a hegyen, a pusztában, a hajóban, tengeren, a 
tetten kapott nőnél, a vendégségben, s az életnek önként 
előálló eseteiben mindenütt. És azok a példányok is, kikre 
Csiky buzdítóul hivatkozik, csak a kedvező alkalmakat 
használták föl, a mint magoktól jöttek. 

Es bár meggyőződésem szerint minden valamire-
való lelkész gyakorolja a lelkigonclozást, kiki a maga módja 
s belátása szerint: még sem árt lelkünkre kötni, miként 
a püspöki kar — igen bölcsen — javaslatában hangsúlyozza. 
Nem árt a komoly figyelmeztetés : »pásztorok, ébren legye-
tek, most különösen figyeljetek a jelekre s ragadjátok meg 
az alkalmakat!« 

De nem ártana s itt már az ideje, a theol. intéze-
tekben is nagyobb súlyt fektetni a cura pastorálisra. 

Igaz, hogy az élet sokra megtanítja az embert, hogy 
a jó pap holtig tanul. De azok a drágán fentartott theol. 
intézetek még sem azért vannak, hogy a leendő lelkipász-
torok az életben legszükségesebből hozzanak onnan leg-
kevesebbet. Íme az ^élet azt mutatja, a t'őpásztorok — 
hegyen innen és túl — javaslataikban azt kiáltják, hogy 
legfőbb dolog a lelkek gondozása, a cura pastorális, a 
belmisszió. Hát mért nem küldenek theol. intézeteink ha 
nem is kész. gyakorolt misszionáriusokat, legalább olyano-
kat, kik már belehozattak a lelki gondozásba s tudnak 
bánni annak eszközeivel A tanítói s orvosi intézetek 
mellett vannak gyakorlóiskolák. A többi theol. intézetek 
is megtehetnék, a mit a budapesti, hol az ifjak a bel-
missziói munkálkodásnak nem-sak szemlélői, de annak 
működő tagjai is. 

A lelki gondozás azon eszközeit, melyekre a püspöki 
javaslat rámutat, minden lelkipásztornak használnia kell. 

De szereny nézetem szerint nem úgy, hogy ő legyen 
minden mindenekben, azaz közvetlenül úgy ő maga gya-
korolja a gondviselés minden eszközét és módját, mert 
ez képtelenség. Még a mennyei atya sem gyakorolja a földi 
gyermekeire való gondviselést közvetlenül, hanem mások 
által. A mozgató, kormányzó kéz, az éltető lélek a lelkész 
legyen, de a tagok munkáját ne ő végezze. A hajó pa-
rancsnoka ő, a ki nem fűt, nem evez, nem feszíti a vitor-
lákat, de vezényel, foglalkoztatni kell a presbyteriumot s 
a női választmányt (diakonisszák). Amazok feladata nem 
az, hogy szavazatokat adjanak be megürült egyházi állásokra 
s a vagyon fölött őrködjenek. De mindenekelőtt a valláser-
kölcsi élet irányítása, vezetése a gyülekezetben, hogy legye-
nek a lelkipásztor jobb keze a lelkek gondozásában. A hajó 
legénysége, tisztjei ők. Állítson a lelkész kit-kit a maga 
helyére s adja kezébe kinek-kinek hajlandósága s tehet-
ségéhez képest, a megfelelő eszközt, egyiknek a szegény-
s árvaügyet, másiknak a népkönyvtárt, harmadiknak a 
visszás vagy vadházasok, a vegyes házasok, az ifjúsági és 
más egylet gondozását. Szóval munkaiért nekik az evan-
gelizáció terén! 

Nagy-Igmánd. Szentkúti Károly. 

Utasítás az esketéshez.* 
A mit az országban egyetlen vallásfelekezet sem 

cselekedett, azt megcselekedte a dunamelléki (és a tiszán-
inneni! Szerk.) ref. egyházkerület közgyűlése: a házassági 
esketést ingyenessé tette. 

Ez a határozat a felületesen gondolkozó embernek 
tetszetős; valóban pedig igazságtalan és ellenkezőjét fogja 
okozni annak, a miért hozatott, t. i. a református vallás-
hoz való ragaszkodásnak; vagy épen a vallásosság fej-
lesztésének. 

Igazságtalan, mert a lelkészeket anyagilag károsítja 
meg olyan szolgálatért, melyért, conventionaliter joguk van 
fizetést venni. A szuperintendencia annyira szivén látszott 
viselni az egyházi hivatalnokok fizetésének épségben tar-
tását, hogy minden konvenciováltozást felterjesztetni paran-
csol annak szigorú megvizsgálása végett, hogy a változtatás 
által épségben marad-e a konvenció értéke; és most egy 
tollvonással maga semmisíti meg a lelkészek jövedelmé-
nek egy tekintélyes részét. 

Megtörtént már sokszor, hogy az egyházmegyei és 
kerületi hatóság konvenciót változtatott, de mindig azon 
klauzulával, hogy addig a régi marad érvényben, míg az 
azon konvencióra hozott lelkész meg nem hal, vagy más-
hova nem költözik. 

De nemcsak igazságtalan, hanem nem is éri el azt 
a célt, a miért meghozatott. Mert csak az a szónoklat hat. 
a mi szívesen adatik elő. Ennek a szívességnek olaja volt 
az a pár forint, a mit esketésért kapott a lelkész. Sok 
szegény falusi lelkész házában egész ünnepség volt, mikor 
az a pár forint akcidencia megérkezett. S oly lelkesen, oly 
buzgón beszél a házaspároknak, hogy szinte ő is könyre 

* Ezt a cikket az »audialur et altéra pars« elvéből kifolyó-
lag és szerzőjére való tekintetből közöljük. De felfogásában nem 
osztozunk. Azokkal (Szász K., Baksay, Sziládv A. stb.) tartunk, a 
kik az egyházkerületi gyűlésnek e tárgyban tartott értekezletén pas-
toralis és opportunitási tekintetekből az esketési stóla önkénytessé 
tétele mellett érveltek. A hol a gyülekezet tagjait bizalom és szere-
tet fűzi a lelkipásztorhoz, ott kevés lesz a stóla-veszteség. Tizenöt-
húsz esztendeig pedig a mi elvész a stóla vámján, megtérül az 
anyakönyvi kivonatok révén. Különben a végső szót majd a kon-
vent vagy eshetőleg a zsinat fogja kimondani. Addig pro et contra 
vitatható a stóla-kérdés. Szerk. 



fakadt a megindult párokkal. Ezután . . . lesz opus opera-
tus; szív nélküli munka; ingyenes, kelletlen munka. 

(Zárjelben kijelentem, hogy azzal az emberrel, a 
ki lelkesedésre, buzgóságra, a gályarabságot szenvedett 
papokra hivatkozik, nem állandók szóba; mivel annak a 
psycbologiája és az enyém között olyan árok van, mely-
nek két parijáról akárhogy kiáltozunk egymásnak, a hangot 
hallhatjuk, de az értelmét ki nem vehetjük ) 

Ingyenes, kelletlen munka; a mit a mai kor teljesen 
beszüntetett, olyan állásoknál, melyekre az önfentartás 
viszi az embereket. Mert könnyű tiszteletbeli állást viselni 
annak, akinek 25.000 frt évi fizetése van; de 1000—1200 
frtos fizetésből 80—100 frtot elveszíteni nem kis dolog. 

Előre látom azt a kelletlenséget, a mivel fogadtatnak 
legfeljebb pár év múlva az ingyenes házasulandók; ennek a 
kelletlen funkciónak több kára lesz az esketés nimbuszán, 
mint a mennyi kárt okozott volna az, ha az esketésért 
ezután is meg kellett volna fizetni a siólát. A vagyon-
talanokat eddig is ingyen eskettük, a ki megkért bennün-
ket; és minő hálálkodással viszonozta a szegény, ha le-
kérhette azt a pár forintot, hogy eldicsekedett vele a más 
vallásúak előtt is, és minő vonzalmat érzett lelkipásztora 
i ránt! . . . Most . . . hetykén jelentkezik előtte, . . . mert 
muszáj ingyen. Ne áltassuk magunkat strucc madárként, 
mondjuk ki, hogy a melyik házasulandót az a pár forint 
tart vissza attól, hogy egyháza ünnepélyes szertartását 
igénybe vegye . . . annak vallásos élete úgy sem ér egy 
batkát sem. Eddig azzal kérkedtünk mi reformátusok, 
hogy nekünk nem nagy tömeg kell, hanem buzgó tömeg. 
Ugyan szép buzgóság, mely pár forintért elpárolog! 

Most nézzük indokolását annak, a miből hozatott 
ez a határozat. »Mivel az egyházi esketés a házasulok 
szabad elhatározásától függ, annálfogva a díjak is a felek 
szabad elhatározására bízandók« stb. 

Ebből az indokolásból sok kellemetlenség folyhat. 
Például azt mondja az egyik: én templomba nem me-
gyek, mert ez is szabad elhatározásától íügg, tehát nem 
fizetek lukmát; a másik: én nem kereszteltetek, mert 
fizetni kell érte. És mindezen okoskodásban van annyi 
ráció, mint a fentebbiben. 

Hát mért nem törlik el a keresztelési díj szedését?! 
Hiszen ezt okszerűbben el lehetett volna törülni, mert a 
keresztség: szentség; azt hát ki kel! szolgáltatni úgy, 
mint az úrvacsorát; bár sok helyen, s a filiákban min-
denütt ezért is jár a lelkésznek fizetés. 

Az esketés nem szentség; a házasság törvényessé-
gének immár nem sine qua nonja: egy privát munkája 
lesz a lelkésznek, mint a hogy privát passziójára bízatik 
a házasulandóknak . . . s íme az ettől járó fizetés eltö-
röltetik ! 

De nern is beszélek tovább. Bosszant, mert érzéke-
nyen megkárosít; bosszant, mert annyival nem emelendi 
az egyházias értelmet, mint a mennyire reményiették 
annak készítői; igazságtalan, céltalan, és sok dologgal, 
pl. a keresztelési díj szedéssel hasonlítva: következetlen. 

Mennyivel helyesebb a tiszántúli szuperintendencia, 
mely érintetlenül hagyta a stólát; pedig az sem buzgóía-
lanabb, mint a másik szuperintendencia. 

De ha a kő beleesett a vízbe, nem elég a parton 
való sopánkodás, hanem gondolkozni kell arról, hogy 
miképen huzassék az ki. 

Erre pedig az az egy helyes mód van, hogy az 
egyház, mint egyetem,^fizesse a stólát. Tíz évi átlag sze-
rint vétessék fel egyházanként, hogy mennyi volt a lel-
kész jövedelme, s azt fizesse egy summában az ekklézsia. 
Egy 2000 lelket számláló ekklézsiában 50 frtot véve fel 

esik egy lélekre 2 lj% kr., a mit minden egyes könnyeb-
ben elviselhet, mint a lelkész az 50 frtot, stb. 

Szóval a konvent hozza helyre ezt a nagy hibát. 
A mai kor jelszava: jó fizetés, de jó szolgálat. Elmúlt 
a táblabírók kora; az ingyen szolgálat, de olyan is volt az. 

X. 

I S K O L A Ü G Y . 

Készüljünk a tanügyi kongresszusra. 
A II. orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus ren-

dező bizottságának elnöki bizottsága, szeptember hó 24-én 
d. u. 5 órakor az orsz. közoktatási tanács helyiségében 
dr. Heinrich Gusztáv elnöklete alatt látogatott ülést tartott, 
.leien voltak a tisztikarból: Hofer Károly, Névy László 
alelnökök, Nagy László főtitkár, dr. Beke Manó, dr. Kovács 
János titkárok, dr. Szigetvári Iván, szerkesztő, Mauritz 
Rezső pénztáros, dr. Gxjulay Béla ellenőr és Böngérfi 
János jegyző, azonkívül a székesfővárosból számos tanférfiú. 

Dr. Heinrich G. elnök, meleg szavakkal üdvözli a 
szép számban megjelent tagokat és az ülést megnyitja. 
Utána Nagy László főtitkár vette át a szót, hogy a tiszti-
kar eddigi működéséről számot adjon. Jelentette, hogy 
eddig megszerkesztettük és kiadtuk az »Értesítő* két 
számát. Kértünk a vallás és közokt. minisztertől 4000 frt 
államsegélyt, a fővárostól 5000 frtot. Kértünk a kereske-
delmi minisztertől a vallás és közokt. miniszter útján 
postai bélyeg- és mellékleti díjmentességet. (A mellékleti 
díjak elengedését megkaptuk.) Kértünk 50') frt árú bélyeg-
díj félének elengedését a vallás és közokt. miniszter útján. 
Kértük a főpostától a hirlapbélyegengedélyt. (Megkaptuk.) 
Kértük egy köriratban a városi és megyei hatóságok támo-
gatását. Megállapítottuk az összes-ülések és a szakosztályi 
ülések előkészítésének tervezetét, mely az »Értesítő« 2-ik 
számában már megjelent. Az előadandó tételek benyújtá-
sára két ízben is felszólítottuk az összes országos tanügyi 
egyesületeket, a vidéki egyesületeket, a rendező bizottság 
tagjait és az összes iskolákat. Ez a felhívás 1400 példány-
ban ment szét. Értesítettük a rendező bizottsági tagokat 
megválasztatásukról és felszólítottuk őket, hogy jelentkezze-
nek a szakosztályokba. Legközelebb felhívást fogunk intézni 
a felekezeti hatóságokhoz, hogy támogassák ügyünket. A 
megyék és városok törvényhatóságaihoz intézett felhívá-
sunk és kérelmünk, hogy törekvéseinket elősegítsék, már 
szétküldetett. 

Az ülés köszönetet mond a kultusz- és kereskedelmi 
minisztereknek az eddig nyújtott kedvezményekért és elis-
merését fejezi ki a tisztikar, főleg Nagy László munkás-
ságáért. 

Mauritz Rezső pénztáros, jelentette, hogy f. é. szept. 
24-ig 182 tag jelentkezett. Bevétel volt 962 forint, kiadás 
196-77 forint, vagyon: 765-23'frt. Ebből 700 frt a Pesti 
keresk. bankban kamatozik. Az ülés a pénztárnoknak is 
köszönetetet szavazott és jelentését helyeslőleg tudomá-
sul vette. 

Ezután szóba jött az iroda fölállítása. Az ülés fel-
hatalmazta az elnökséget, hogyha ingyenes helyiség nem 
akad, béreljen ki alkalmas helyen a célnak megfelelő 
szobát. 

Elnök felhívta az ülést az egyes szakosztályok meg-
alakítására. Az alakulás most — természetesen — csak 
ideiglenes, a végleges megalakulás a kongresszus dolga. 
Némi vita után elhatározták, hogy az elnökség készítsen 



e tárgyban javaslatot, s terjeszsze azt a legközelebbi elnöki 
ülés elé. 

Most következett az ülés legérdekesebb része. Dr. Beke 
Manó első titkár, lelkes beszéd kíséretében előterjesztette 
a kongresszus tételeit. A tételek megválasztásában az a 
főelv vezérelte, bogy a kitűzött kérdések a nagy közön-
séget is érdekeljék s így általános érdeküek legyenek. A 
kongresszust 5—6 napra tervezi. Délelőtt folynának az 
Összes-ülések, míg délután a szakosztályok tanácskoznának. 

Az első nap tárgyai volnának: a megnyitó, az üdvöz-
lések és egy nagyjelentőségű tétel megbeszélése: Az egy-
séges nemzeti közoktatás szervezete. A mennyiben ez a 
tétel az első napon nem volna letárgyalható: a második 
nap tárgysorozatába is felveendő. Ezenkívül a 2-ik nap 
tétele a következő: »Az erkölcsi és hazafias nevelés az 
iskolában*. A 3-ik nap tétele: Az iskolai administració 
kérdése és 2. A tanárság és tanítóság társadalmi állásá-
nak ügye. A 4-ik nap tételei: A leányok oktatásának 
reformja és 2. A közoktatás kiterjesztése a nép minden 
rétegére. Az 5-ik nap tételei: 1. Az emberbaráti intézetek-
ügye és 2. A kongresszus maradandó emlékei. (Tanítóház, 
a magyarországi tanítóegyletek szövetsége.) 

Az előterjesztés után az elnök mindenekelőtt az ülés 
nevében köszönetet mondott az előadónak szép munkála-
táért, azután vita alá bocsátotta a tervezetet. 

Péterfii Sándor azt hiszi, hogy első hallásra nem 
lehet ilyen dologban végleges határozatot hozni. Hozzuk 
a tételeket nyilvánosságra. Hadd szóljanak mentől többen 
a dologhoz. Ügy veszi észre, hogy a kongresszus iránti 
lelkesedés sem nagy. Eddig még nagyon kevesen jelent-
keztek, azért szükséges a lapokban e részben mozgalmat 
indítani. Dr. Szigetvári Iván a kongresszus első tételével 
nincsen megelégedve. Azt hiszi, a kongresszus egyik fő-
feladata. hogy az iskolák államosítása mellett foglaljon 
állást. Hálátlanok lennénk az ősök iránt, ha nem szóla-
nánk mellette. Hisz az első kongresszus is bátran emelte 
fel szavát ez ügyben. Első tételnek a következőt ajánlja: 
»A közoktatás államosítása Magyarországon«, György 
Aladár kifejti, hogy az előtte szóló kívánságának eleget 
tett Beke előadó, mert az általa kijelölt tételekben benne 
van a Szigetvárié is, csak más szavakkal. A mi a többi 
tételeket illeti, azokat jól megválasztottaknak tartja. A házi 
nevelés kérdését azonban nem hallotta fölemlíteni. Ezt 
mint altételt ajánlja. Dr. A'exander Bernát szerint szük-
séges, hogy mielőtt a részletekben mennénk, alkossunk 
előbb magunknak általános képet a kongresszusról. 

Azt hiszi, hogy Beke tervezete nagyon sokat ölelt 
föl. Javasolja, hogy csak az 1-ső, 3-ik és 5-ik napon legyen 
összes-ülés, a többi napon a szakosztályok tanácskozhat-
nak. Az összes ülésekre csak három tételt tűzzünk ki. A többi 
kérdést utasítsuk a szakosztályokhoz. Egy-egy tétel elő-
adása csak félóráig tartson, a többi idő jusson a hozzá-
szólóknak. Öt percznél tovább senki sem szólhat a téte-
lekhez, úgy hogy az egész ülés legfeljebb három óra 
hosszat tartson. Ekkor nem fárad ki a hallgatóság s az 
ülés méltóságát fentarthatjuk. A maga részéről a követ-
kező 3 tételt ajánlja az összes-ülésekre: 1 A magyar nem-
zeti közoktatás-egységes rendszerének szervezése. 2. Állam 
és iskola. 3. Az erkölcsi nevelés. 

Dr. Kármán Mór osztja Alexander nézetét. Azután 
azt vizsgálja, vájjon alkalmasak-e Beke tételei? A maga 
részéről azt kivánja, hogy elsőben is a kérdések keretét 
határozzuk meg. Á kongresszus munkásságára vonatkozó-
lag abban a véleményben van, hogy nem elég csak elő-
adókról gondoskodni, hanem az előadók munkálatát tanul-
mány alakjában közkézre is kell adni. Csak így szólhatnak 
a tárgyhoz haszonnal, mert lesz alkalom és mód az elő-

készületre. Dr. Gyulai, Béla az összes-ülések tárgyait 
harmóniába szeretné hozni a szakosztályok tételeivel. Kí-
vánja, hogy Összes-ülés a szakosztályoknak mintegy uta-
sítást adjon. 

Dr. Berzeviczy Albert, osztja azt a fölfogást, hogy 
az összes-ülések tárgyköre nagyon szétterjed s így a szak-
osztályok működése iránt a figyelem lankadna. Az összes-
ülések csak olyan tételekkel foglalkozzanak, a melyek alkal-
masak arra, hogy az összes tanítókat és tanárokat érdekel-
jék. A többi, bármily jelentős tételt a szakosztályok körébe 
kell juttatnunk. E végből szükséges a tárgysorozatot revízió 
alá venni. Névy László gyakorlati szempontból szól a kér-
déshez. A vidékiek tényleg a kiállításért jönnek fel. Szerinte 
a kongresszus sikerére döntőleg hat, hogy a kongresszus 
ne tartson sokáig és lehetőleg csak délelőtt, Beke, előadó, 
élt a zárószó jogával, ürömének adott kifejezést a felett, 
hogy a tételek egy részét a szakosztályokhoz kívánják 
utasítani. Ez ellen nincs kifogása és a tételek revíziójához 
szintén hozzájárul. 

Erre Elnök az ülés határozataként kimondja, hogy 
három összes-ülés lesz, t. i. az első, a harmadik és az 
ötödik napon. A 8 tétel revízió alá kerül. Ezt a munkát 
egy bizottság végzi, mely előadókról is gondoskodik. A 
bizottság tagjaiul kiküldettek: dr. Berzeviczy Albert, dr. 
Hőinrich Gusztáv, dr. Beke Manó, dr. Alexander Bernát, 
dr. Gyulai Béla, György Aladár, Nagy László és Péterfí, 
Sándor. 

Mauritz Bezsö pénztáros előadja, hogy a kongresszus 
tagjaiul egyesületek is jelentkeztek. Némelyek abban a hit-
ben, hogy a küldött két forint fejében aztán tagjaik ingyenes 
ellátásra és egyéb kedvezményekre is számíthatnak. A 
kongresszuson csak egyének vehetnek részt és minden 
egyes tagnak forintnyi tagsági díjat kell fizetni. Kéri az 
elnökséget, hogy ezt az illetőkkel még idejében tudassa. 

Péterfy Sándor szeretne, ha a tagok jelentkezése 
ügyében egy kis mozgalmat indítana meg az Elnökség, 
mert ha pl. április 28-ig kevesen jelentkeznének, azután 
meg egyszerre vagy 8000-en: ugyan meggyűlne a rende-
zőség baja. A jelentkezők számával is tisztában kell len-
nünk, külömben nem lehet költségvetést készíteni. E nélkül 
pedig nem boldogulunk. Javasolja, hogy a jelentkezésre 
tűzzünk ki határidőt. György A. azt hiszi, hogy májusig 
mindenki jelentkezhetik. Elnök közvetítő indítványt tesz, 
melyet az ülés határozattá emel. E szerint a lapokban 
felszólíttatnak az óvók, tanítók, tanárok, szóval a tanügy 
emberei, hogy a kongresszus tagjaiul — saját érdekük-
ben — mielébb jelentkezzenek. Ezzel az ülés emelkedett 
hangulatban véget ért. 

Böngérffi János, 
az ülés jegyzője. 

T Á R C A . 

A protestantismus kulturális jelentő-
ségéről. 

(Vége.) 

Mily más képet mutat a jelenkorban sokat szidal-
mazott prot. theologia! Mily szabad és fejlődő élet észlel-
hető annak a jelenkor összes művelődési elemeivel való 
érintkezésében a philosophia, philologia, történet- és ter-
mészettudomány s a klasszikus művészet terén! Mily 
nagyszerű fejlődést mutat többi között maga a német prot. 



theologia az orthodoxismus, pietismus és rationalismus 
nagy korszakain át föl azokig az időkig, a melyekben egy 
Schleiermacher és Neander, egy Nitzsch és Dorner, egy 
Rothe és Müller az evang. ker. hitnek s a prot. tudomány-
nak újbóli föléledésére, vagy napjainkban egy Ritschl és 
Harnack a történeti módszernek érvényesítésére törekedett. 
Mennyi önálló gondolatgazdagság foglaltatik e férfiak rend-
szereiben s hány termékeny eszme indult ki azokból 
a tudomány s az egyházi élet újjáalakítása tekintetében. 
A német prot. theologia irodalmi gazdagság tekintetében 
bátran állja ki a versenyt a többi tudományágakkal, sőt 
még a természet- és történettudományokkal is, mi mellett 
jobb művelőiben folytonos élő viszonyban tudja magát 
az egyházzal s annak gyakorlati feladataival. Itt nem 
állhat be az a dualistikus ellentét a tudomány és szeretet, 
tudás és élet, elmélet és gyakorlat között, mint a milyennel 
a román kath. országok theologusainál gyakran talál-
kozunk. 

így zöldül és virágzik a protestantismus erjedő élet-
fája a szellemi kultura gazdag terén az egyházban, a 
theologiában s a világi tudományban egyaránt. Melyik 
kath. román népnek vannak oly gondolkodói, mint az 
igaz prot. szellemtől teljesen áthatott Leibniz, Lessing, 
Kant, Fichte, iSchelling, Savigny, Niebuhr, Hegel, Ranke, 
Humboldt, Helmholtz vagy Goethe és Schiller, és nálunk 
Arany és Petőfi ? így az olaszok között egy Mariano 
Raffaele, a svájciak között egy Vinet Sándor, a franciák 
között egy Guizot, Pressensé és Monod, az angolok között 
egy Gladstone s a dánok között egy Martensen a német 
prot. tudományosságnak apostolai és tolmácsai a maguk 
népeinél, kik a szűkebb felekezetiségen vagy nemzetiségen 
felülemelkedve Luther szellemében az általános emberi 
vallásos-erkölcsi művelődés templomának építő mestereivé 
váltak, A kath. népek elvetették az igazságot, s most az 
igazság nem ismer reájok. 

Im ezek az evang. ker. hitnek s az antik klasszi-
kusokon s a biblián táplált valódi humanistikus tudomány-
nak gyümölcsei Luther és Melanchthon reformációjának 
fényénél és világánál tekintve, a melyeknek gyökerei az 
újabb kort egyetlen módon meghatározó evang. prot. kul-
túrában és művelődésben keresendők. Nézzük még röviden, 
hogy melyek — Stahl és Heinzélmann szerint is — azok 
a feladatok, a melyeket a protestantismus mint az újabb 
kor kulturelve a maga hordozóitól megkiván? 

Noblesse obiige! A kinek sok adatott, attól sokat is 
kivánunk. Értelmesség, tanultság, vállalkozási szellem, sűrű 
érintkezés a külvilággal s mindezek folyományaként vagyoni 
jólét van bőven a protestantismusban, azonban ott, a hol 
nagy jogok vannak, a protestantismus alapelvei szerint 
magasztos szent kötelességeket is kell teljesítenünk. A mit 
Luther az egyes embernek személyes keresztyénségéről 
mond, a mely szerint az nem kész, hanem fejlődő és növe-
kedő valami, a protestantismusra, mint egészre is vonat-
kozik. A protestantismus jelszava a folytonos haladás, 
elveinek mennél teljesebb és tökéletesebb kifejtése, a mi 
egyúttal a valódi ker. humánus műveltség lényegét is 

képezi. S ha a protestantismus létérdekei veszélyeztetné-
nek, mint Luther Wormsban s a prot. rendek Speierben, 
a ker. ember is a maga egész személyiségével védelmére 
keljen e javaknak és érdekeknek a bel- és külellenségek 
támadásaival szemben, védelmére a szellem és az igazság 
fegyvereivel az egész vonalon. 

A jelenkori szociális küzdelmek között minden állam-
polgár első feladata sorompóba lépni a vallásért s az 
crlcölcsiségért az atheismus minden felforgató árnyalataival 
szemben! A közönyöseknek pedig, kik a mai világi kultura 
hatalmas föllendülése mellett feledik annak valódi erőfor-
rását. a reformációt s a protestantismus elveinek óriási 
szociális hatását, Goethe szép szavát ajánljuk figyelmükbe, 
a melyet közvetlenül halála előtt Eckermanhoz intézett s 
mint egy testámentumot hagyott hátra a világi kultura 
és mívelődés összes barátainak. »Mi protestánsok — 
úgymond — igen gyakran nem is sejtjük, mi mindent 
köszönhetünk a reformációnak általában és Luthernek 
különösen. Szabadok lettünk a szellemi bornirtság bilin-
cseitől s a haladó kultura alapján képesek vagyunk ma 
arra, hogy az eredeti forráshoz visszatérve a keresztény-
séget a maga egész tisztaságában fogjuk fel.« Azoknak pedig, 
a kik manapság hajlandók a keresztyénséget »túlhaladott 
álláspontnak* tekinteni s cserébe a világi kultura kincseit 
elfogadni, szivébe vési a nagy gondolkodó: »Bármennyire 
is emelkedik a szellemi kultura s nyer a természettudo-
mány terjedelemben és mélységben s bármennyire tágul az 
emberi szellem, általában a keresztyénségnek az evangé-
liumokban foglalt magasztos erkölcsi kulturáját meghaladni 
sohasem fogja egvikök sem«. Nekünk protestánsoknak külö-
nösen erkölcsi téren igen nagy kulturmissziónk van, mert 
»mennél inkább emelkedünk — mondja ugyancsak Goethe — 
az igaz haladás s a nemes fejlődés útján, annál gyorsabban 
követnek bennünket a katholikusok. A mint Krisztusnak 
tiszta tanát és szeretetét a maga egész teljességében fogjuk 
felfogni és átérezni. Hova-íovább a szó és a hit keresz-
tyénségéről az érzület és a cselekedetek keresztyénsegére 
kellene átmennünk 

Tehát előre! — mondja Goethe, a jelenkori világi 
kultura ez a nagy herosa és geniusa — előre a valódi 
érzület s a tevékeny felebaráti szeretet »gyakorlati keresz-
tyénsége« útján! De ezzel egyúttal fel a küzdelemre a val-
lásért s a hitért, a mely a felabaráti szeretet egyetlen igaz 
forrása s a gyakorlati keresztyénség megítélő mértéke! 

S végül föl a küzdelemre az erkölcsi és jogi rend 
javaiért is! Az állami törvény érvénye szükséges és üdvös 
a földi szabadság és jólét érdekében, de még jobban mint 
a legjobb törvény segít az államban s a polgári társada-
lomban a jó erkölcs. »Csak a jó erkölcs teszi igazán 
szabaddá és hatalmassá az embert!« De a jó erkölcs csak 
a ker. erkölcsiség, az erkölcsileg jó érzület talaján terem. 
Ép azért ültessünk jó fát, s gyümölcse is jó lészen. Á 
külső életben mindenütt a személyiség a döntő. Hiányza-
nak a valódi személyek s a szilárd jellemek, a kik nevelő, 
vezető és védő alakban lépnek föl a jó fegyelem, rend és 
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erkölcs érdekében házban, iskolában és államban egyaránt, 
akkor a legjobbnak hijjában vagyunk. 

Az erkölcsi derékségnek, a ker. erkölcsi elvek által 
áthatott személyiségek intensiv és extensiv hatásának s a 
jelenkori kulturfeladatok lehető megoldásának csak egy 
útja van, s ez az Isten fiainak megigazító hite a kegye-
lemben, a Krisztus altal. E hit a világi kultura és műve-
lődés egész körét az Istennel való életközösségbe helyezi, 
azon belül a legkisebb s a legnagyobb világi dolgot is 
megszenteli s eszközül használja a legfőbb cél, a legfőbb 
jó, az isten országa földi megvalósulására. S az viszont 
nem más, mint a valódi evangeliumi protestantismus alap • 
elve, a melynek az újabb kor kulturája a legjobbat köszöni 
s a melyé a jövő, bármennyire ellenkezzenek is egyesek 
e gondolattal. Föl tehát ez értelemben a küzdelemre val-
lásáért, erkölcsért és rendért! 

»Mennyországunk megmarad« mondja Luther refor-
mátori diadaléneke!! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás 

B E L M I S S Z I Ó . 

A Gusztáv Adolf-egylet szeretetműve 
a lőcsei ev, egyházban, 

Múlt hó 29-ikén lélekemelő ünnepélyeknek voltunk 
szemtanúi a lőcsei ev. egyház filiájában. Burgerhofen, 
vagy a mint máig is magyarul (?) hangzik: Dvoreccn. 
Templomszentelés volt a szászország-schönburgi Gusztáv 
Adolf-fiókegylet kegyességéből s annak személyes részvé-
tele mellett. Weidauer Arnold glauchaui superintendens 
és fiókegyleti elnök és Walter pénztáros személyesen kép-
viselte azt s oroszlánrészük volt az ünnepélyek fényének 
emelésében. S ez így jól van. Megismerték a Kárpát remek 
vidékét. Közvetlen információk s személyesen szerzett 
tapasztalatok alapján betekintettek magyar prot. egyházi 
viszonyainkba, a mire sok előítéletnek eloszlatása céljából 
a külföldön máig is szükségünk van. Megelégedéssel távoz-
tak, vidékünk szépsége, közegeink Őszinte előzékenysége, 
s a magyar vendégszeretet közvetlensége elbűvölte őket, 
egyházi és hazai viszonyainkról több napi információink 
alapján a lőcsei _ paplakon s több más helyen eléggé hű 
képet nyertek. Üdv és köszönet Dianiska András lőcsei 
lelkésznek, kinek személyes összeköttetéseit külföldi test-
véreinkkel a Gusztáv Adolf-egylet dolgában már sok hazai 
prot. gyülekezet hálával említi, s kinek — Zágrábról 
nem is szólok — különösen Lőcse s annak filiája sokat 
köszönhet. Gyöngéd figyelmének köszönöm én is, hogy a 
lőcsei ünnepélyeken jelen lehettem s azokon a hit s a 
szeretet műveiben épülhettem. 

A burgerhofi templomszentelési ünnepen a lőcsei 
egyházi és városi közönség szine-java megjelent. És mél-
tán. Hisz egy az eltótosodással és elpápistásodással fenye-
getett. 300 éves német prot. hitközségnek megmentéséről 
van szó. A kis község alig fogadhatta magába a 20 kocsin 
érkezett lőcsei s a szomszédos felső esperességi egyházak-
ból jött vendégeket. A góthikus stylban épült s az ünne-
pélyre ízlésesen földíszített Gusztáv Adolf-templom kulcsait 
a nagyszámú papság jelenlétében Zelenka P. püspök helyet-
tese, Strauch B. felkai lelkész s kerületi jegyző vette át 
szép üdvözletek kíséretében Müllei építésztől s Lomniczi K. 

helyi és dr. Nagyr Árpád lőcsei egyházfelügyelő kezéből, 
s megnyitotta az Úr házát emelkedett szavakkal a hívek 
örömére és épülésére. Az ünnepélyt Strauch B fölavató 
lelkész nyitotta meg magyarul, majd »Alléin Gott in der 
Höh' sei Ehr« elhangzása után .. Kor. 13, 13. alapján 
magvas és megható beszédet tartott német nyelven a hit, 
remény és szeretet vallásos érzelmeiről, szép szavak kísére-
tében egyenként Isten dicsőségének s a hívek épülésének 
ajánlva a templomot, az oltárt, a szószéket s az orgonát. A 
liturgiát Just J. esperes, az epistolai ige felolvasását Schulcze 
0. ruszkinóci lelkész végezte. Az erősen orthodox JzŰ 
»Dreifaltig-heilig-grosser Gott* elhangzása után az ünnepi 
szónoklatot Dianiska A. lőcsei lelkész tartotta, s Máté 
18. 20. alapján velőkig építő modorban fejtegette azt a 
gondolatot, hogy a lőcsei anyaegyház s a schönburgi 
Gusztáv Ádolf-egylet támogatásából épült s immár föl-
szentelt burgerhofi templom Istennek lakóhelye, a ve,l.e 
való életközösség ápolása s szent nevének hirdetése 
céljából. Erre az ünnepély fénypontja: Weidauer szupe-
rintendens oltári beszéde következett, melyben »Ime én 
veletek vagyok a világ végezetéig* igék felett elmél-
kedett. Azon kezdte, hogy az örök kegyelemigéretnek 
egyetlen fenséges királyi szava az igéret, mély egy nagy 
híd módjára Krisztus földi eltávozásától jövendő megjele-
nése napjáig köti össze a világokat, s mely alatt halad 
az emberek s a népek élete s az egyház viharokkal daculó 
hajója. Ez üdvözlő igével köszönti FricJce, Pank s a schön-
burgi fiókegvlet nevében a már 13 év óta segélyezett bur-
gerhofi egyházat. Majd remekül fejtegette azt a gondolatot, 
hogy itt az apostoli igehirdetés s a reformátorok ama 
Krisztusáról van szó, kit Luther nagy diadaléneke így éne-
kelt meg: »Kérded, hogy ki Ő? ídvezitő, Seregek ura, 
ki egyedül tudja, Országát megtartani«. Az a Krisztus a 
mi hitünk alap- és szegeletköve, s a Gusztáv Adolf-egye-
sületnek is egyetlen fundámentoma a maga széles e világra 
kiterjedő szeretetmüvében s az élő hitbeli közösség ápo-
lásában népek és nemzetek között. Igazi német hazafias 
érzülettel emelte ki, hogy a mi nagyot és nemeset a hit 
és tudomány, ipar és kereskedelem, erkölcs és érzület, a 
politika s a vallásszabadság, nevelés és oktatás s a mennyei, 
és földi áldások dolgában általában Németország újabb 
időben Isten kegyelméből kivívott, mindez közvetve vagy 
közvetlenül Krisztus evangéliumának a műve, s ez értelem-
ben még igen nagy misszió vár a német protestantismusra1 

befelé és kifelé egyaránt. E szellemben munkálkodik a 
Gusztáv Adolf egylet is, vezérelje azt az Isten kegyelme 
továbbra is annak mélyebb megértésében és gyakorlati 
gyümölcsöztetésében templomon és iskolán egyaránt! Igazi 
Krisztusi beszéd volt a szuperintendens beszéde, mely a 
történet, a tudomány, a gondolatok s a fantázia újabb 
Krisztusával szemben az evangéliumok élő Krisztusát raj-
zolta. A nagy számú ünnepi közönség a mélyen ható 
beszédre önkénytelenül is »Ámen*-el felelt, s ugyancsak 
megható pillanat volt az, a midőn a fiókegvlet nevében 
társával egyetemben 300 frtot adott át a gyülekezetnek 
iskolaalapúi. Úgy értesülünk, hogy a fölkérésünkre utólag 
papírra vetett beszéd egész terjedelmében a lőcsei ev. 
egyház jövő évkönyvében fog megjelenni. A beszéd óriási 
hatása alatt dr. Sz'ávik Mátyás eperjesi tanár az oltárról 
azt hangoztatta, hogy a hallott igék szószékről és oltárról 
egyaránt ne a fejek felett elhangzottak, hanem a szivek-
ben, s a családi és társadalmi érintkezésekben megfogam-
zottak s gazdagon gyümölcsözők legyenek, s emlékezetül' 
felolvasta a 118 frt 37 krajeárnyi ünnepi oífertoriumhoz 
hozzájárult lőcsei ev. egyház tagok neveit, kik között a 
lőcsei egyház nagy pátronusa Herrmann Gusztáv 25 frttal 
szerepel. A burgerhofi gyülekezethez megtört kézzel irott, 



s .huzdítólag intézett levelében arra inti az általa immár 
50 év óta ismert hiveket, »hogy az ev. bithez törhetlenül 
ragaszkodjanak, érintkezéseikben becsületesek legyenek, 
az isteni tiszteleteket szorgalmasan látogassák, gyerme-
keiket szorgalmasan iskoláztassák, s papjukat, tanítójukat 
s a lőcsei anvaegvház jótékony elöljáróságát mindenkor 
tiszteljék«. A nagyobb harangot is ő öntette 380 írtért, 
s két hét múlva avatják föl Lőcsén 10 ezer forinton épült 
temetői kápolnáját. Sőt — mint értesülünk — egy nagy-
szerű árvaháznak 100 ezer frton való létesítése vár még 
áldó kezére. Az ünnepi istentisztelet végét a fungáló lel-
készek közös úrvacsorázása képezte, melynél az ágendát 
tTust esperes s Kübecher Albert durándi lelkész, a kollektát 
Them L. iglói vallástanár s az áldást Dianiska végezte. 
Közben Ormóssy tanító vezérlete mellett a lőcsei dalárda 
karéneke gyönyörködtette s vallásos érzelmeiben építette 
a jelen volt ünnepi közönséget, mely a 2'/2 óráig tartó 
isteni tisztelet mellett sem tudott elfáradni. 

A díszes templomra a Gusztáv Adolf-egylet 10 év 
óta 4833 forintot, s a schönhurgi fiókegylet Glauchauban 
Weidauer buzgóikodására 1238 frtot áldozott. Ezenfelül 
neki köszönheti, hogy a glauchaui ephőria 350 éves ref. 
emlékünnepén 45 gyülekezet adományaként befolyt 2926 fo-
rintnyi összeg is burgerhofi templomnak jutott. Maga a 
Gusztáv Adolf-egylet, tehát összesen 7759 frttal járult a 
templom építéséhez. A megdicsőült Krisztust ábrázoló oltár-
kép, valamint több oltári kereszt, edény és biblia is a 
glauchaui hívek adománya. A díszes orgonához ugyancsak 
Weidauer buzgólkodására Félix lipcsei tanár 100 frttal 
járult. Több lőcsei hívő is (Lomnici, nőegylet stb.) hozzá-
járult az új templom fölszereléséhez. Valóságos védő és 
mentő munkát végzett ezzel a Szepesség e vadregényes 
pontján Dianiska A. belmissziói és evangelizáló munkás-
sága a pápás tótosodás áramlataival szemben. 

A nagy fáradsággal ez alkalomra a tanítói lakban 
elrendezett ebéden Nagy Árpád lőcsei egyházfelügyelő-
nek királyunkra magyarul elhangzott hazafias tósztja után 
a német vendégek s a lőcsei város és egyház küldöttei 
voltak szebbnél-szebb tósztok állandó tárgyai. így Weidauer 
remekül fejtegette a magyar s a német protestantizmus 
ősrégi érintkezéseit, Dianiska lelkész s Szönyey K. polgár-
mester a magyar hazafiság s a prot. érzület összetartá-
sát stb Nagy hatást keltett, a midőn Weidauer az épen 
jubiláló helybeli tanítónak, Schoknak 25 frtnyi adományt 
s Walter pénztáros egy díszes imakönyvet nyújtott át 
elismerésül. Fanlc lipcsei szuperintendensnek, Fricke köz-
ponti elnöknek s a glauchaui fiókegyletnek távirati üdvözlet 
küldetett. 

A német vendégeket Lőcsén kitüntető szívességgel 
fogadták. A Tátráról, a szepesi várról, s a magyar vendég-
szeretetről elragadással szólottak. Legközelebb a ruszkinóci 
gyülekezetet veszik pártfogásuk alá, a mivel valóban istenes 
dolgot végeznek. Lőcséről Zelenka püspökhöz, s onnan 
Budapestre, s majd Bécsen és Prágán keresztül haza utaztak. 
Felejthetetlen lesz reám nézve a lőcsei tartózkodás s a több 
napi személyes érintkezés Weidauerrel és társával. Olyan 
mérsékelt irányú türelmes orthodoxia előtt, mely a hit és 
szeretet ilyen műveiben nyilatkozik, s a melyen tanul, épül s 
lelkesedik az ember, kalapot kell emelnünk. Hazai s köz-
egyházi viszonyaink alaposabb megismerése s rosszakarat 
vagy tájékozatlanság szülte sok előítélet eloszlatása céljá-
ból hozza a magyarok kegyelmes Istene mennél gyakrab-
ban a mi körünkben német hitsorsosainkat! Dianiskának 
pedig áldást és üdvöt áldásos külföldi közbenjárásaiért 
egyházaink és iskoláink fölsegélyezésében! Hazafias és 
prot. missziót teljesít ezzel egyaránt. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Régi és új idők. 
Welch' eine Wendung durcb 

Gottes Fügung. 
(I. Vilmos, német császár.) 

Huszonöt évvel ezelőtt történt, hogy egy karácsony-
falvai (Máramaros vármegye) szép szál oláh legénybe egy 
ottani galiciáner zsidónak a leánya belegabalyodott. Ez 
eddig olyan dolog, a mi bizony másutt is megtörténhe-
tett. Hanem az már talán csakugyan nem történt meg 
máshol — legalább én sem nem olvastam, sem nem hal-
lottam — hogy a kikeresztelkedett és férjhez ment, kon-
vertita nőt elhagyott, fanatikus hitsorsosai folytonosan 
üldözzék s a hol csak előkaphatták: úton-útfélen félholtra 
páholják. Valahányszor M.-Szigetre bejött szomszédos lakó 
helyéről ez a nő : száz meg száz zsidó vette körül és 
inzultálták a galiciáner gyöngédség minden skáláján ke-
resztül. S hogy egészen komoly baja nem eshetett: két-
három városi hajdú (még akkor így hittük a később 
»rendőr«-ökké avanzsiroztatott városi szolgákat) jóvoltá-
nak, vagyis inkább markának és öklének volt köszönhető. 

Huszonöt év multán: ma — egyetlen fia zsidó sem 
ellensége többé ama szegény, üldözött asszonynak. Mert 
eljött az idők teljessége. Az istenember s a nagy refor-
mátorok szelleme leszállott hozzánk s a lelkiismereti kény-
szer kötelékeiből kiszabadítván: törvénybe, szívbe beve-
tette, bevéste a lelkiismereti szabadság nemes magvát, 
isteni eszméjét. Egy kikeresztelkedett, zsidó leánynak az 
esküvőjét egészen más körülmények közt, a fölvilágosodott, 
művelt türelem és a minden ellentétet nivelláló, átalános 
szeretet és kölcsönös megbecsülés hajnalderüs szféjárában 
láttam az imént megtörténni. 

Nagykanizsáról szól énekem. Aug. 4-én Csáktornyá-
ról vittem ugyanis oda papunknak önkénytes egyházi adó-
mat; egyszersmind részt kívántam venni az isteni tiszteleten 
is, mivel itt: Csáktornyán prot. isteni tisztelethez csak rit-
kán juthatunk Az isteni tisztelet végére a jeles fiatal pap 
esketést hirdetett. A nagykanizsai m. kir. posta- és távirda-
hivatalban egy rendkívül szorgalmas és ügyes, zsidóvallásu 
leány: Wei?z Matild, mint postakiadónő, volt alkalmazás-
ban. Kötelességeinek derekas betöltése s szerény, vissza-
vonuló életmódja tiszteletet és közbecsülést szerzett e jóra-
való nőnek igen széles körben. Bajkor Béla, kassai illetőségű, 
okucsányi (Horvátország) vasúti hivatalnokhoz is eljutott 
e nő jó hírneve s megismerkedvén vele: körülbelül egy 
évvel ezelőtt nőül kérte. A zsidó leány így válaszolt: »Ha 
valaha kikeresztelkedném s férjhez mennék: csak refor 
mátushoz mennék: katholikushoz semmi áron. Ha Ön refor-
mátus: itt a kezem, neje leszek; ha nem az: akkor minden 
fáradozása hasztalan*. Nagy kő esett Bajkornak a szivére; 
katholikus volt. Megmondta ezt s nem lévén mentő gon-
dolata: a mély meggyőződésű, bátor leánytól fájó szívvel 
búcsút vőn. 

Borús, gyötrelmes napok következtek ezután Bajkorra. 
Lemondani, megválni eszményétől nem tudott; elérni pedig 
azt, az eddigi úton, nem remélhette többé. Egy hosszú 
évi tépelődés után végre megszületett a mentő gondolat: 
beállított a leányhoz s így szólt: »Kisasszony! ha refor-
mátussá leszek, eljön-e hozzám nőül?« > Szívesen itt a 
kezem; ezt vártam Öntől*. 

Ezt az újonc kálvinista párt eskette össze az én 
kitűnő, itjú papom oly körülmények közt s bensőségteljes 
ünnepélyességgel, a minő csak a legíölvilágosodottabb s 



emelkedett gondolkozás- és érzésmóddal megáldott társa-
dalomban fordulhat elő. 

Meghatóan szép látvány volt, a mint az istentisztelet 
végeztével mintegy tíz, előkelő zsidó férfiú, díszbe öltö-
zött hölgyekkel karonfogva, belépett az egyszerű imaszobába 
s ott, az első széksorokban, látható komolysággal, nyugod-
tan helyet foglalt. A hivatalosakon kívül jöttek azután 
érdeklődők is nagy számmal: sok zsidó fiatalember s elő-
kelő kath. publikum, inkább hölgyek, a kik a mi kicsiny 
kálvinista egyházunk hűséges publikumát szokták itten 
különben is képezni a vasárnapi, hazafias, híres prédi-
kációkon. 

Kiszolgáltatván a jegyeseknek az úrvacsoráját: eske-
tési beszédéhez fogott a rokonszenves, fiatal pap. A hazafi-
ság mély tüze s a hit bensősége oly meleggé, oly igazzá 
tette szavait, hogy az ajkain áhítattal csüggő és lelkéig 
megindult hallgatóság a beszéd igen sok részébe »igaz«, 
»helyes«, »igen szép* önkénytelen fölkiáltásokat szőtt 
bele, könybe lábadt szemeinek törülgetése közben. 

Elbűvölve s magam is mélyen megindulva néztem 
e páratlanul nagyszerű jelenetet s hallgattam a lángoló 
szavakat, melyeknek ereje egyszerűségükben s igazságuk-
ban volt. »A mi vallásunk a mi hazafiságunkkal válha-
tatlanul össze van forrva. Szeresd Istent és hazádat teljes 
szivedből, teljes lelkedből és minden erődből: ez a mi 
hitünk, hatalmunk és bátorságunk. Homályba nem bur-
kolózunk, érthető nyelven, drága hazánk nyelvén, beszé-
lünk: ez a mi erőnk. Élni, dolgozni és gondolkozni taní-
tunk: ez a mi igazságunk. Emberszeretetet hirdetünk és 
gyakorlunk: ez a mi érzelmünk. Ember és ember közt 
különbséget nem teszünk, hitéért senkit meg nem vetünk, 
s mindenkit csupán tettei után ítélünk: ez a mi szivünk 
boldogító titka: a mi egyszerű vallásunk. Csak ki hasz-
nosan élt: él örökké a jóknak emlékezetében. Kinek szive 
nincs; nincs örökélte: ez a mi hitünk.* Ily eszmék gyöngy-
sorából alkotta fenkölt beszédét a nemes szónok. Ime, az 
idők jele. Az egyházpolitikai reformok kulturhatása; az 
emberszeretet nivelláló ereje: az egyenlőség érzetének er-
kölcsi hatalma; a rejtve tartott virág napfelé fordulása 
s a szabadság termékenyítő eszméjének üdvös szétáradása. 

Nem ijesztgető, félelemgerjesztő, lehangoló, komor, 
sivár prédikációk a mi fegyvereink. Nem, hanem a tanítás 
és példa. Tanítás — az életre s példa — a munkára. 
Hivogatás, édesgetés — a jóra, szeretetre, boldogulásra és 
példaadás szóban — tettben a haza iránti hűségben és 
ezért mindent áldozni tudó és kész, nemes rajongásban. 

így fogta föl hivatását nagykanizsai, fiatal, missziói 
papunk s ennek köszönhető az a bámulatos népszerűség, 
szeretet és barátság, melynek — parányi gyülekezetével 
együtt — minden felekezet részéről közösen örvend. — 
Ennek a lelkesen betöltött hivatottságnak az eredménye 
az, hogy a r. katholikusok közül is többen kijelentették, 
hogy okt. 1-től fogva gyermekeiket református vallásunk-
ban fogják neveltetni. Énnek az eredménye az, hogy a 
zsidó előkelő világ emberei szívesen és gyakran jönnek 
a fiatal paphoz beszélgetésre s barátságát igen sokra be-
csülik s dicsekesznek vele. 

Ime! az erkölcsök megújhodása — az egymást 
becsülni tanító, jótékony és művelő érintkezések által. Az 
igazi »cura pastoralis* egyházon kívül. Mert a kit idege-
nek is szeretnek: hogyne szeretnék azt hivei? 

Ez az egyház 1887-ben alakult s hivei roppant terü-
leten laknak. Hozzánk tartozik az egész Muraköz s jórésze 
Horvátországnak. A hivek száma mindössze alig három-
szaz, a kikre kezdetben kivetve rovatván az egyházi adó: 
semmiképen sem lehetett, többet évenként 300 frtnál be-
hozni; míg újabban, az önkéntes egyházi adómegajánlás 

alapján, évi 450 frtnál is több — és rendesen — foly 
be. Azt hiszem, hogy az ilyen adózási rendszer nálunk 
sem tartozhatik sokáig a »jövő zenéjé«-hez. Országos és 
egyházpolitikai viszonyaink, az individuális szabadságok 
erősödése, világnézlet, modern erkölcsök s tán az érzelmek 
nemesedése is inkább indikálni fogják ezt. A mi Skóciá-
ban igaz: kompakt, nagy prot. tömegnél, áldásosán bevált, 
megkísérelhető lehetne talán nálunk is. Erre azonban a 
talajt erős hittel, meleg szívvel, ügyes kézzel s lángoló 
szavakkal hosszú ideig kell készítgetni. 

Seregély Dezső, a ki e helyen már harmadik pap, 
három év óta valóságos apostoli munkát végez, hogy e 
végponton egyházunkat maradandóan meggyökereztesse s 
fölvirágzás felé vezesse. Az ő munkája, hogy már saját, 
szép házában tarthatja az istentiszteletet, melyben neki 
magának is úriasan kényelmes lakása van. Rendkívüli 
ügyességét és szeretetreméltó voltát dicséri ama körül-
mény is, hogy az ottani piarista főgimnáziumba járó, ref. 
vallású úri növendékek közül helyes tapintattal ki tudja 
választani évről-évre azt az ambiciózus, műkedvelő kán-
tort. a ki vasárnaponként az egyházi énekeket fiszhár-
móniumon kifogástalan szabatossággal kiséri. Megnyerő 
modorára vall, hogy híveink temetésénél mindig a r. kath. 
kántor segédkezik neki, a ki a mi halottas énekeinket épen 
úgy tudja és énekli, mint a magokét. 

S mindeme föltűnő eredményekhez való jutásnak 
titka abban rejlik, hogy a lángoló hazaszeretetet, a műve-
lődést, az emberi egyenlőséget és szabadságot, vallásunk 
magasztos tanaiul hirdetvén: mindezekben Ő maga jár 
elől bölcs példaadással. Ily hangok, ily tettek csakugyan 
hódítanak. Az ily eszmék érthetők, emberiesek és termé-
kenyek. De mélyen vallásosak is. Ily hangokban, .ily ese-
tekben van megújhodásunknak ereje s a naponkint kívá-
natosabb »cura pastoralis«-nak hódító hatalma. 

E vázlatos korkép és hiányos reflexiók után igazi 
álmélkodással ismételhetjük ma még inkább a nagy német 
császár 1870-dik évi, mély sóhajba ölelt csodálkozó föl-
kiáltását: »Welch' eine Wendung durch Gottes Fügung!* 

Csáktornya, 1895. 
Szováthi Lajos, 

állami képezdei tanár. 

I R O D A L O M . 

** Az utolsó évnegyed alkalmából biza-
lommal felkérjük Lapunk évnegyedes előfizetőit, 
hogy előfizetésöket megújítani sziveskedjenek; egy-
szersmind a megrendelőket is t isztelettel figyel-
meztetjük elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap 
szerkesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor szinvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek ; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől. hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
a 45-ik füzet, a melyben Gracza György V. Ferdinánd 
lemondását és az ezzel kapcsolatos eseményeket mondja 
el a nála megszokott elevenséggel. A füzet illusztrációi 
ezek: Görgei Arthur levele Kossuth Lajoshoz a világosi 
fegyverletétel előtt (melléklet). Br. Perényi Zsigmond vér-
tanú vadászkése. Rész a Világosnál összetépett honvéd-



zászlókból. Huszár pisztolyok tokkal. Az olmützi vár fog-
lyai 1850-ben. Részlet a csornai ütközetből. Az olmützi 
vár foglyai 1850-ben. Gr. Forgách Antal, a muszkavezető. 
Asztalos Sándor őrnagy, Arad város hős védője, saját 
festménye után. A trón változás hire a fővárosban. Részlet 
a komáromi csatákból. A piskii csata vázlata. 

** Szalay-Baróti nagy munkája »A Magyar 
Nemzet Története* gyorsan halad előre. Immár a 24. füzet 
jelent meg belőle, a melyben Szalay József II. Zsigmond 
koráról szól azzal a világos szép előadással és nagy ala-
possággal, mely a korán elhunyt történetíró minden mun-
káját jellemzi. Szépek az illusztrációk is: Husz máglyára 
hurcolása, a prágai könyvtárban őrzött egykorú rajz-
reprodukciója. Nagyon szép Zsigmond király arcképe is, 
mely Dürer Albertnek a nürnbergi városházán őrzött fest-
ményét reprodukálja, ugyanaz Zsigmond császárt mutatja 
be a sienai székesegyház mozaik képének hű másolata, 
mely magyar történetű munkában most jelent meg először. 
Zsimond király pénzének, aláírásának, pecsétjének máso-
latai is emelik a füzet értékét. A külön műmelléklet Piloty 
Károly hires képét, »a szent korona« elrablását repro-
dukálja. így a Szalay-Baróti-féle munka valóban méltó 
lesz arra, hogy minden magyar család könyvtárában he-
lyet foglaljon, csak négy kötetre terjedvén, a kevésbbé 
tehetősek is könnyen meg fogják szerezhetni. A derék 
emlékmű, mely már a jövő évben teljes lesz, füzetenként 
30 krba kerül, és megrendelhető a kiadó Lampel R. 
(Wodianer F. és fiai) könyvkereskedésében, Budapest, 
Andrássy-út 21. 

E G Y H Á Z . 

A dunántúli ev. püspökválasztás A dunántúli 
ev. gyülekezetek és iskolák püspökválasztó szavazatjait 
Répcelakon Radó Kálmán ker. felügyelő lakásán okt. 3 -án 
bontották fel. Gyúr át z Ferenc egyházkerületi főjegyző 
kapott 73 szavazatot, Poszvék Sándor theologiai igazgató 
69 szavazatot; a többi szavazatok megoszlottak Kund 
Samu, Sántha Károly, Horváth M. stb. között. Beérkezett 
155 érvényes szavazat, általános többséget tehát senki 
sem nyert. A bizottság, f. évi nov. 7-ig új szavazást ren-
delt el. A napilapoknak az a hire, hogy Gyurátz levélben 
kívánta, hogy őt második szavazás alá ne bocsássák, még 
megerősítésre vár. 

A tiszántúli egyházkerület idei egyházi érte-
kezlete f. hó 31-én Nagyváradon fog megtartatni. Sütő 
Kálmán beregi esperes külön körlevélben szólítja fel egyház-
megyéje lelkipásztorait és presbyteriumait, hogy a némi 
ünnepélyességgel tartandó összejövetelen minél számosab-
ban részt vegyenek. A felhívás Lapunkhoz is beküldetett. 

Egyházaink segélye az 1896-ik évi költségve-
tésben háromféle cím alatt következő összeggel van fel-
véve. A rendes kiadások között: az ágost. evang. egyház 
40,000 frt, az ev. ref. egyház 73.000 frt, az unitárius 
•egyház 5000 frt. Az átmeneti kiadások között: az evang. 

és a ref. egyházak közalapjának gyarapítására 150,000 frt. 
E címeken eddig is ezeket az összegeket kaptuk. A kü-
lönböző egyházak csekélyebb fizetésű lelkészeinek segé-
lyezésére 150,000 frt, amire tavaly csak 100 ezer forint 
volt felvéve. Ez utóbbi tétel szintén a rendes kiadások 
közé van téve, de az nincs kitüntetve, hogy ebből meny-
nyi illeti a prot. egyházak lelkészeit. 

Magyar Bibliatársulat. Pozsonyból kaptuk a követ-
kező örvendetes értesítést, melyet bizonyára a magyar protes-
táns közönség is örömmel vesz tudomásul A beküldött 
biblia-részletre később még visszatérünk. Most itt adjuk 
a »Magyar Bibliatársulat* következő értesítését. »Van 
szerencsénk tudtára adni a t. közönségnek, hogy Magyar 
Bibliatársulatunk immár tényleg megkezdte működését. Az 
eredetiből származott magyar bibliafordítás csak egy léte-
zik; és az a Kámori bibliafordítása. Ezt bírjuk és terjeszt-
jük. Van egész bibliánk t. i. ó- és újtestamentom együtt, 
azonkívül Apokrifusaink is külön. Mindkét könyv egyenio 
nagyságú, tehát mindkettő egy könyvbe köttethető. Kérjük 
pártolótaggá lépni be. A pártolótag kap egy bibliát, mely-
nek árát évi bárom részletben fizetheti, vagyis minden 
4-ik hóban egv egy részletet. Az Apokrifusok külön nem 
kaphatók. A pártolótag semmit sem fizet többé, de pártoló-
tag marad holta napjáig. Kap évi vagy esetleg havi Érte-
sítőt ingyen. Őrködik a társulat fölött, előmozdítja és taná-
csával támogatja. Egész bibliánk 3-féle van: I. Közönséges 
3 frt (négy havi részletekben egy-egy forint.) 2. Finom 
3 frt 60 kr (négy havi resztetekben 1 frt 20 kr.) 3. Dísz-
példány 10 frt (egyszerre fizetendő.) Azonkívül Apokrifusok 
1 frt (négy havi részletekben 33 kr., 33 kr., 34 kr). A 
bibliának egyes részeit is külön-külön nyomtatjuk, 32-ed 
rét alakban. Épen most adtuk ki Márk Evangyéliomát, 
ára 10 kr. Kiki megrendelhet annyit, a mennyi tetszik: 
a terjesztőnek négy-négy kr. jár egy-egy példányért. Egyéb-
iránt nálunk akármely nyelvű biblia is megrendelhető. A 
politika természetesen ki van zárva. Társulatunk ethikai 
elvből indulva, óhajtja, hogy kiadványai lehetőleg minden 
körökben terjesztessenek. Ha ezen eszme alapján hazánk-
ban valahol hasonló célt követő társulatok létesülnének, 
tanácsunkkal és nyomtatványainkkal örömest támogatjuk. 
A magyar bibliatársulat és kiadóhivatala: Drodtleff Rezső, 
Kámori Sámuel, török-kanizsai Schulpe György. 

Felhívás belmissziói munkára. A külső-somogyi 
egyházmegye hét lelkészétől a következő felhívást kaptuk, 
melyet melegen ajánlunk lelkészolvasóink pártoló figyel-
mébe: »Hogy az új törvények által megváltoztatott egy-
házi viszonyok híveinknek nagyobb gondozását követelik s 
azokban az egyházhoz való erősebb ragaszkodásnak fel-
ébresztését teszik szükségessé, ez annyira tisztán áll min-
den gondolkodni szerető református ember előtt, hogy azt 
bizonyítgatni felesleges volna E feladat teljesítésének el-
odázhatatlanságát érzik azok, kik a lelkészi munkamezőnek 
kiszélesítését sürgetik. Ez indított minket is arra, hogy fel-
használva egy barátságos összejövetelt, eszméket cserél-
jünk jövendő eljárásunkról s az ú. n. cura pastoralisnak 
ezutáni gyakorlására némely megállapodásokra jutottunk. 
E megállapodások a következők: 1. Megpróbáljuk kezünkbe 
venni az ismétlő iskolások vallásoktatását s a mindennapi 
iskolák vallásoktatásának miként vezetésére is kiváló gon-
dot fordítunk. 2. A téli időszakban életbe léptetjük a val-
lásos összejöveteleket, melyeken a vallásos érzés felébresz-
sése és ébrentartása, az egyházhoz való ragaszkodás erő-
sítése, felolvasások, előadások s vallásos iratok (Kis Tükör, 
Koszorú. Téli Ujsáu) megismertetése s terjesztése képezendik 
munkálódásunk tárgyát. 3. Ezen összejöveteleket éneklés, 
imával kezdjúk s végezzük. 4. Oda működünk, hogy a 



gyülekezeti ifjúságból énekkar alakuljon, mely magvát 
képezné az alakítandó ifjúsági egyesületnek. 5. Működé-
sűnk eredményéről számot adandó, a tél elmultával össze-
jövünk s a további teendőket megbeszéljük. 6 A mi ily-
nemű munkásságunkhoz való csatlakozásra a célból hívjuk 
fel lelkésztársainkat és egyházunk jövendője iránt érdek-
lődőket, hogy az Isten országát így is erősítve, oda hat-
hassunk, hogy híveink vallásos élete minden megtámadás 
ellen nemcsak védve, de megerősítve is legyen. Az itt 
elősorolt eszmékhez való csatlakozást kérjük az esperesi 
hivatalnál bejelenteni. Kelt 1895. szeptemher hó. Bocsor 
Lajos, Kálmán Gyula, Gózon Gyula, Somogyi Kálmán, 
Lamperth Gyula, Nagy Benő, Turi Károly. 

I S K O L A . 

Az országos közoktatási tanács újjá fog szer-
veztetni. A miniszter új szabálytervezetet készíttetett. Az 
új tervezet szerint a tanácsnak egyedüli feladata az, hogy 
állandóan és rendszeresen tanulmányozza az ország köz-
oktatásának állapotját, előkészítse és javasolja a szüksé-
gesnek mutatkozó teendőket. Munkaköréből tehát az ad-
minisztratív ügyek teljesen ki lesznek zárva. Kizáratott 
az odiozus tankönyvbirálat is. A tanács csak akkor ad a 
miniszternek tanácsot, ha tőle ilyet kér s csak akkor dol-
goz ki körébe vágó munkálatokat, ha a minisztertől meg-
bízást kaj). Kezdeménvző jogot azonban biztosít a szabály-
zat a tanács részére s megengedi, hogy indokolt felterjesz-
tésben a minisztertől megbízást kérhet egyes javaslatok 
kidolgozására. A tanács elnöke az új szabályzat szerint 
a vallás és közoktatási miniszter s tagjai, kiket a király 
nevez ki, az ország különböző intézeteinek tanférfiai közül 
választatnak s ^közoktatási tanácsos* címet nyernek. Az 
üléseken a miniszter által kirendelt tisztviselők is részt 
vesznek, de szavazati joguk nincs. Az alelnök és előadó 
tanácsosok évi tiszteletdíjban részesülnek, a budapesti tagok 
5 frt, a vidéki tagok pedig 10 frt napi díjat kapnak, ha 
a tanács ülésében részt vesznek. A munkásság súlypontja 
a szakbizottságokban van s minden fontosabb kérdést elő-
zetesen egy szakemberekből álló kis bizottság tanulmányoz 
és dolgoz ki. A választmány előkészíti, vezeti és befejezi 
ezt a munkásságot, az összes ülés pedig tudomást vévén 
az egész tanács működéséről, egységesen áttekinti a köz-
oktatásügy egész területét és a tanács munkásságának 
főbb irányait megszabja. 

A kolozsvári theologiai intézet fölavatása a 
konvent ülése alkalmával november 3-án lesz. Ass-erdélyi 
egyházkerület igazgató tanácsa ^ z ünnepély programmját 
következőleg áfepitotta meg.- 1. Szász D. püspök imája. 
2. A theologia igazgatójának alkalmi beszéde. 3. Az in-
tézet történetének felolvasása dr. Kolozsvári Sándor által. 
4. Tisza Kálmán konventi elnök üdvözlő beszéde. 5. Kun 
Bertalan püspök záró imája. Közben-közben a theologiai 
dalkar éneke, déiben bankét a theol. konviktus helyisé-
geiben, este díszelőadás a színházban. — Itt említjük föl, 
hogy a kolozsvári theologia internátusába beiratkozott 
71 hallgató, kik közül 33 fheologus, 35 bölcsészet hallgató 

és három joghallgató. A theologusok közül 15 első éves, 
11 másodéves, három harmadéves és négy negyedéves. 
A theologusok mindannyian ingyen lakást, kosztot és 
ellátást nyernek. A bölcsészethallgatók között három ev. 
vallású, a többi mind református. Az intézet igazgatója, 
Kenessey Béla, mint részvéttel halljuk, egy hónap óta 
beteg, de most már Istennek hála. jobban van. 

Protestáns középiskoláink látogatói az 1895/96-ik 
iskolai évre a következők: 1. dunamelléki egyházkerület-
ben a budapesti főgimnáziumé dr. Erödi Béla, a nagy-
körösi, kecskeméti, halasi és kunszentmiklósi gimnáziumoké 
dr. Rómán Ottó, a gyönki algimnáziumé Spitkó Lajos 
tanker. főigazgatók. 2. Dunántuli egyházkerületben a pápai 
főgimnáziumé dr. Németh Antal, a csurgói-é Spitkó Lajos 
t. k. f. i. 3. Tiszáninneni kerületben a miskolci és sáros-
pataki főgimnáziumé Békési Gyula t. k. f. i. 4. Tiszántúli 
kerületben: a debreceni, hódmezővásárhelyi, h.-böszörményi, 
karcagi, kisújszállási, mezőtúri, és h.-nánási gimnáziumok-
hoz Békési Gyula, a békési-hez Nátafalusi Kornél, a szat-
mári és máramarosszigeti főgimnáziumhoz Szieber Ede t. 
k. f. i. 5. Az erdélyi egyházkerületben: a kolozsvári, maros-
vásárhelyi, nagyenyedi, sz.-udvarhelyi és zilahi főgim-
náziumokhoz Kunc Elek, a sepsiszentgyörgyi és szászvárosi 
főgimnáziumhoz Elischer József. Az evangelikus egyház 
főgimnáziumai közül a budapestihez dr. Erödi Béla, az 
aszódihoz dr. Rómán Ottó, a besztercebányaihoz Dunay 
Ferenc, a szarvasihoz Békési Gyula, a csabaihoz Nátafalusi 
Kornél, a kézsmárki, iglói. rozsnyó és rimaszombati fő-
gimnáziumokhoz Dunay Ferenc, az eperjesihez Szieber 
Ede, a nyíregyházaihoz Békési Gyula, a pozsonyihoz Pirchála 
Imre, a Selmecbányáihoz Dunay Ferenc, a soproni és felső-
lövőihez dr. Németh Antal, a bonyhádihoz Spitkó Lajos, 
a besztercei és szászrégeni gimnáziumokhoz Kunc Elek, 
a brassói, medgyesi, nagyszebeni, segesvári és szászsebest 
iskolákhoz Elischer József, a kolozsvári és sz.-keresztúri 
unitárius gimnáziumokhoz Kunc Elek tankerületi főigazgató. 

Protestáns középiskoláink államsegélye az 1896. 
évi áííami költségvetésben jelentékenyen emelkedik. Az 
országgyűléshez beterjesztett költségvetésben a következő 
segélyek vannak előirányozva: Budapesti ev. főg. 8000 
(új), budapesti ref. 8000 (új), csurgói ref. 10 600. eperjesi 
ev. 12.000 (emelkedés 1000), hódmezővásárhelyi reform. 
12.000 (emelk. 4000), kisújszállási ref. 10.000 (em. 1000), 
kolozsvári unit. 10.000 (em. 1300), máramarosszigeti ref. 
11.000 (em. 1000), mezőtúri ref. 4000 (em.; 1000), mis-
kolci ref. 11.000 (em. 1000), nyíregyházi ev. 12.00').(em. 
1000), pápai ref. 16.000 (em. 8000), pozsonyi ev. 8000 
(új), rimaszombati prot. 12.000 (em. 1000), rozsnyói ev. 
12.000 (em. 1000), sepsiszentgyörgyi ref. 12.000, soproni 
ev. 11.400, szarvasi ev. 8000 (új), szászvárosi ref. 10.00Q, 
szatmári ref. 8000 (új), székely-udvarhelyi ref 6000 (új), 
zilahi ref. 12.000 (em. 1000) frt évi segélyre van előirá-
nyozva: ezenkívül ideiglenes segélyt tervez a költségvetés 
a nagykőrösi ref. főgimnáziumnak 5000 frtot, a bonyhádi 
ev.-nak 3000 frtot, az iglói ev.-nak 8000 frtot. Megjegy-
zendő, hogy az á4tahmk »új« szóval jelzett iskolák most 
először kapnak államsegélyt, de részökre nem az egész 
összeg folyósíttatik, mert a szerződések még nincsenek 
megkötve. Az »emelkedés* szóval jelzett iskoláknál a szer-
ződés fokozatosan revízió alá kerüj. A felekezeti és köz-
ségi középiskolák összes államsegélye 403.700 frttal van 



előirányozva, a mi 100,000 forinttal Löbb, mint az előző 
évben; ebből a többletből a protestáns középiskolákra 
67.300 frt esik. A prot. középiskolák most már összesen 
224,000 frt államsegélyben részesülnek. 

GYÁSZ ROVAT. 

n: 
1' 
'•'Ta 

Csikay Imre. 
1820—1895. 

- < A dunavecsei egyház szelíd lelkű, tudományos mű-
veltségű lelkipásztora, a solti egyházmegye kiérdemült 
e^gg^ese, a dunamelléki egyházkerületnek közel két évti-
zeden. át volt pénztárnoka és tanácsbirája f. hó 4-dikén 
Kecskeméten, hová, szüretre rándult, hirtelen elhunyt. 

Az anyaszentegyház hivatott lelkipásztorai közül 
való volt, ki alapos készültséggel, kegyes és szent élettel, 
nyájas és szelíd modorral hivatalát valóban ékesítette. 
Betöltötte a jó papról szóló mondást: holtig tanult, mindig 
színvonalon állott. Szive nyilt és egyenes, elméje tanult 
és világos, egyénisége szerény és szeretetreméltó, háza 
vendégszerető és keresett vala. Közegyházunk minden 
ügye-dolga érdekelte. Az iskolát és annak munkásait sze-
rette és nagyra becsülte. Budapesti főiskolánkon a főgim-
názium érettségi vizsgálatain régebben gyakran elnökölt, 
theologiánk záró és képesítő vizsgálatain nagy buzgóság-
gal vett részt. . • !( 

A dunavecsei egyházban negyven évig pásztorko-
dott. Szeretettel, atyai szelídséggel legeltetvén a Krisztus 
nyáját. Előbb az ötvenes évek elején Nagy-Kőrösön, még 
korabban a- szabadságharc idejében Kecskeméten tanár-
kodott.-Itt is született, itt kezdte és végezte iskoláit, ide 
járt üdülni Tusculanumába s itt végezte be földi pályáját. 

Életében sokan szerettük, halálában sokan áldjuk. 
Molliter ossa cubent, sjtqu' eis terra levis! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Lipió- Szent miidós. ág. evan-

gelikus lelkészévé, Baltik utódjává Jánoska György ja-
szenovai lelkipásztort választották az egyháztagok. — 
Mezö-Bánd református lelkészévé meghívás útján Ravasz 
János mezőkövesdi lelkészt, a marosi egyházmegyei lel-
készi kar egyik kiváló tagját választották. —Marosvásár-
helyi ref. egyházunk képviselőtestülete a Molnár Albert 
távozása folytán üresedésbe jött lelkészi állásra 71 sza-
vazattal öt ellenében Tóthfalusi József s.-lelkészt, Szász 
Domokos erdélyi püspök titkárát választotta lelkipászto-
rává. , -
, : * Protestáns Irodalmi Társaság választmá-
nya f. hó 15 én a Lónyay-utcai főgimnázium könyvtár-

termében ülést tart. Tárgyak: A >Koszorú« költségeinek 
fedezése. A »Koszorú« terjesztése érdekében teendő intéz-
kedések. Az 1895-ik évi könyvilletmény meghatározása. 
Jelentés a Herceg-Szőllősi kánonok kinyomatásáról. Intéz-
kedés a hátralékok behajtásáról. Jelentések, indítványok. 

*A Lorántfy Zsuzsánna-egyesület f. évi október 
7-én a Baldácsy-teremben felolvasással összekötött népes 
összejövetelt, tartott. A megnyitó ima után Szilassy Ala-
dárné rövid elnöki előterjesztést. Szöts Farkasné pedig 
a pénztár állapotáról s a szeptember hónapi segélyekről 
és adományokról tett jelentést. Ezután Szabó Aladár 
theol. tanár nagy tetszéssel fogadott felolvasást tartott 
»Mária- erények és Mártha-erények« cím alatt. Az egye-
sület, melynek tagjai túlnyomólag nők (bár 10 frtos párt-
fogó tagok férfiak is lehetnek), most már minden hétfőn 
tart összejövetelt, melyen az önkényt vállalkozók a sze-
gény gyermekek számára ruhát varrnak. 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. Nagy-Körösön 
özvegy Jalsoviczky Károlyné szül. Kenessey Ida asszony, 
továbbá gyermeke: Jalsoviczky Sándor belügyminiszteri 
titkár és Jalsoviczky Ilona, Lösch József honvédhuszár 
őrnagy neje, 2000 korona alapítványt tettek az ev. ref. 
főgimnázium szegény tanulói konviktusára, 1000 korona 
alapítványt a törteli, most alakult ref. egyház közszükségeire, 
2000 koronát Nagy-Kőrös város elszegényedett, lakosai 
javára s 2000 korona alapítványt. Pestvármegye ama taní-
tók jutalmazására, kik a magyar nyelv tanítása körül a 
legtöbb sikert mutatják föl. Ez alapítványokat a család 
elhunyt tagja, Jalsoviczky István, Pestvármegye tisztelet-
beli szolgabirója emlékének megörökítésére tették. 

* A «Kis Tükör» érdekében emelünk szót Ez az 
evangeliumi szellemű, olcsó, mert félévenként 1 forintba 
kerülő képes hetilap népünk körében áldásos munkát 
végez. Erősíti a keresztyén hitet, nemesíti az erkölcsi életet, 
szilárdítja a prot. egyháziasságot. Vannak benne tájékozó 
iránycikkek, vallásos elbeszélések és költemények, bibliai 
elmélkedések (többnyire képpel illusztrálva), megbízható 
közlemények a hazai és külföldi, az egyházi és iskolai 
eseményekről s polemikus »malom alatt«-i beszélgetések. 
Lelkészeink és tanítóink nemcsak a néppel tesznek jót, 
mikor ezt a vállásos néplapot terjesztik, hanem saját 
valláserkölcsi nevelő és lelkipásztori tanítói működésük-
ben is hasznos munkatársat nyernek, a gondjaikra bizott 
gyülekezetekbe és családokba pedig valódi keresztyén erőt 
és lelket visznek be e lapocskával. A »Kis Tükör« a mai 
hitközönyös és szektáskodó világban valóságos hitápoló 
és hitterjesztő missziót végez, minek fontosságát, azt hisz-
szük, nem szükséges bővebben fejtegetnünk lelkész és 
gondnok olvasóink előtt. 

Ideigelenes állású lelkészek elhelyezése. A he-
lyettes. segéd és missziói lelkészek, az előkönyörgők és hit-
oktatók következőleg helyeztettek el a dunamelléki egyház-
kerületben. Sedivi Frigyes Mogyoród e. k., Kuthi István 
Dunaföldvár h. I., Szarka Sámuel Dunapataj t k., Somodi 
József Kórógy s. I., Török Lajos Alap-Szentiván t. k., Mádi 
Lajos Új-Pest h. 1, Benedek Ede Lajos-Mizse t. k., Szi-
gethi Bálint Piros t. k., Tóth Lajos Szeliste misz. 1., Kővári 
László Lacháza t. k., Hajdú Ignác Szabadszállás t. k., 
Péntek Ferenc Budapest hitoktató, Vásárhelyi Zsigmond 
Új-Banovce m. 1., Bocsor Béla Lápafő h. 1., Sneider Pál 
Beska m. 1., Vitányi Bertalan Vasad e. k., Varga Sándor 
Szalk h. 1., Kiss Béla Kecskemét hitoktató, Bálint Károly 
Törtei h. 1., Kőrössy György Kopács h. 1., Kozma Géza 



Tiszakálmánfalva m. 1., Biczó Zsigmond Bonyhád h. 1., 
Kovács Géza Bálványos s. 1.. Benedek Antal Szabadka h. 1. 
Módra Imre Gyönk s. t., Török József Kőbánya hitokt, 
Csáki István Mohács h. 1., Máté Zoltán Ipacsfa t. k., Papp 
Albert Mány h. 1., Pátkai János Kőröshegy h. 1., György 
Ferenc Ercsi h. 1., Érsek Elek T.-Némedi h. 1., Fejes 
György Halas s. l.; Papp János Laskó h. 1., Decsi István 
Sz.-Márton-Káta h. 1., Halász István Vácz t. k., Tóth 
Bertalan Czegléd s. 1., Fábián Dénes Budapest hitoktató, 
Szabó Sándor Szeremle tan. k., Kovács József Nagy-
Kőrös segédlelkész, Fábián János Buda hitokt., Csuthi 
László Bogyiszló t. k.. Apostol Pál K.-Sz.-Miklós tanár, 
Pátkay Imre K.-Sz.-Miklós tanár, Halom Vincze Nagy Kőrös 
s. 1., Vargha Zsigmond Ó-Buda h. okt., Horváth Antal 
Dunapataj h. 1., Máthé Elek Pécs h. 1., Gulyás Kornél 
Kovácshida t. k , Szentmiklósy József Tisza-Vezseny t. k., 
Hamar István Budapest p. t , Marton Sándor Kecskemét 
tanár, Horváth Ferenc Kaicag tanár, Patonay Dezső 
Budapest s. 1., Báthory Gábor Ronádfa h. 1., Tokay István 
Tápió-Szele s. 1., Molnár Gergely Szabadszállás s. 1., 
Kerecsényi Zoltán Dömscd t. k., Ilyefalvi V. Kálmán Buda-
pest hitokt., Havpál Benő Buda h I., Marton Lajos Buda-
pest hitokt , Kurdy Béla Budapest s. 1., Farkas Kálmán 
Kecskemét s. 1., Lukácsy Imre Félegyháza hitokt., Barsy 
László Kecskemét s. 1., Sebestyén Pál Bisse s. 1., Búzás 
Lajos Csarnota h. 1., Narancsik Zoitán Haraszti s. 1., Kiss 
Lajos Garé h. 1.. Keck Endre Nagy-Székely s. 1., Vásárhelyi 
József Budapest skót misszió t. k., Szádeczky Béla Buda-
pest Egyetem. Fábián Zoltán Budapest hitokt., Kádár Lajos 
Budapest hitokt., Bárdv Pál Nyáregyháza s. 1., Ádám Imre 
S.-Endréd s. 1.. Koncz Antal Kémes s. 1.. Dőczy József 
Újvidék t. k., Kiss Zsigmond Kecskemét hitokt., Pataky 
Dezső Báckeve hitokt., Gergely Antal Dunavecse s. 1., 
Miiller Lajos Budapest egyetem, Szalay Antal Haraszti 
(fbb.) h. 1., Baky Gyula Szt.-Endre h. 1., Arany Gusztáv 
Jászkisér t. k., Garzó György Budapest egyetem, Szűcs 
Kálmán Dunavecse t. k., Bús József Dráva-Szabolcs s. 1., 
Bosznay Sándor Új-Mindszent h. 1., Károsy Gyula Héviz-
Györk t. k., Horváth József Bogdása s. 1., Baksay Árpád 
Ó-Moravica t. k., Kovács Ferenc Budapest egyetem, Ko-
vács Emil Budapest egyetem, Dézsy Lajos Budapest mu-
zeum, Kovács Kajos Budapest hitokt., Kiss Mózes Czún h. 1., 
Hegyi Károly Jászkerekegyháza t. k., Szász Béla külföl-
dön, Csűrös István Solt s. 1., Szeless József Gomba h. 1., 
Baky Ferenc Csanád s. 1., Barkász Kálmán Feketehegy t. k., 
Szőllösy Pál Solt t. k., Kinsele Miksa Új-Verbász t. k., 
Vass Árpád Szalksz-Márton t. k., Hamar György Sere-
gélyes s. 1., Hankó Gyula Veresegyház s. 1., Füssy József 
Budapest egyetem. 

Pályázati határidő meghosszabbítása. 
A solti egyházmegyébe kebelezett duna-pataji I-ső 

osztályú lelkészi állomásra, f. évi október 3-kávaI lejá-
randó pályázati határidő, az illetékes presbvterium kérel-
mére, f. évi október 20-káig kiterjesztetik. Kérvények, 
melyekhez egyedül a minősítési oklevél csatolása szüksé-
ges, — Baksay Sándor espereshez, Kunszentmiklósra ter-
jesztendők. 

Budapest, 1895. okt. 1. 

Szász Károly, 
2—2 dunainelleki ref. püspök. 

Pályázat tanári állomásokra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, következő rendes 
tanári állásokra, pályázat hirdettetik: 

1. Egy természettan-mennyiségtani tanszékre. 
2. Egy rajz és rajzoló geometriai tanszékre. 
3. Egy tornatanári állásra. 
Az 1—2 alatt említett tanszékekre megválasztott ta-

nár köteles a főgimnázium bármelyik osztályában a szak-
májába eső, vagy azzal rokon tantárgyakat az egyházke-
rület által évenkint megállapított tantárgycsoportosítás 
szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az 1—2 szám alatt félemlített tanszékekre megvá-
lasztott tanár évi fizetése 1200 frt alapfizetés, 200 frt lak-
bérilletmény, öt izben öt évi szolgálat után 100 frt ötöd 
éves korpótlék, a melynél a más intézetben rendes tanári 
állomáson töltött évek is fele részben beszámíttatnak. Ha 
a tanári pályán már működött volt, igazgatótanács tudo-
mása és véleménye szerint érdemeket szerzett, kiválóbb 
tanárok is pályáznak, illetőleg választatnak meg a hirde-
tett állomásokra tanárul: azok az 1400 frt, vagy épen az 
1600 frt alapfizetéssel rendszeresített második és első fize-
tési osztályú állomásokra megválasztatásukkal egyidejűleg 
előléptethetők. 

A tornatanár javadalmazása 800 frt. 
Az 1. szám alatti tanszék betöltése a nmélt. magy. 

kir. vallás és közoktatási Miniszter, a 2. és a 3. alattié 
pedig a dunántúli ev. ref. Egyházkerület hatáskörébe tar-
tozik. Ennélfogva pályázók felhivatnak, hogy az állomás 
betöltésére jogosított hatósághoz intézett folyamodványu-
kat. keresztelő levelükkel, végzett tanulmányaikat, tanári 
képesítettségüket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapo-
tukat, védkötelezettségüket igazoló bizonyítványaikkal együtt 
1895-ik év október 10-ig küldjék be főtiszt, és mélt. 
Papp Gábor dunántúli ev. reform, püspök úrhoz Rév-
Komáromba. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott, illetőleg 
kinevezett tanár, az országos tanári nyugdíjintézetnek jo-
gosított és kötelezett tagja. 

Állomását a kinevezett tanár kineveztetése után le-
hetőleg azonnal, a megválasztott tanár pedig 1896. szept. 
1-én szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfog-
lalni, s a mennyiben eddig rendes tanárkép még nem 
működött tanár választatnék meg, vagy neveztetnék ki, 
egy év múlva véglegesíttetik. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
biró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, annak 
évi fizetése 800 frt leend, egy év alatt tartozik oklevelét 
megszerezni s ha a kívánalmaknak megfelel, akkor a ren-
des tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1895. szept. 16. 

Darányi Ignác, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. 3—3 főiskolai egyházi gondnok. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTRN. 



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

cimzendök. 
Kinritf-hivatal : 

Hornyánszky Viktor IcőnyvkeresJcedése (Akadémia 
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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 . 

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z I v Y V I K T O l í . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A p r o t e s t á n s e g y h á z a k á l l a m i d o t á c i ó j a . 

Az a mozgalom, a melyet 1890-ben az úgy-
nevezett »közpapok« indítottak, s mely arra irányult, 
hogy prot. egyházunk az államtól rendszeres és 
arányos anyagi támogatásban részesüljön, az egy-
házpolitikai reformok életbelépésével ismét fölújult. 
Az ág. ev. egyház október 9—12-iki konventjén 
nagy arányú vita után egyhangúlag határozatba 
ment, hogy a kormány ez irányban küldöttségileg 
kerestessék meg A tiszántúli egyházkerület szin-
tén egyhangúlag fejezte ki a mult hónapban azt 
a nézetét, hogy ez a kérdés most már nem odáz-
ható el. Bizonyára a református konvent is hallatni 
fogja nemsokára e vitális kérdésben a maga tekin-
télyes szavát. 

Az egyházi társadalom s különösen a szegény 
papság, melynek jövedelmét legújabb időben a 
stólák megfogyása is érzékenyen csökkentette, már-
már kezdi türelmét veszíteni ama lágymeleg maga-
tartás miatt, melyet országos kormányunk és tör-
vényhozásunk e kérdésben még mindig tanúsít. 
Pár év óta vett ugyan fel az országgyűlés a költ-
ségvetésbe 150 ezer frtot a protestáns egyházak 
közalapjainak segélyezésére; a mull évi költség-
vetésben 100 ezer frt (az 1896-ik éviben 150 ezer 
frt) a csekélyebb javadalmazású lelkészek segélye-
zésére elő van irányozva. De mi ez a kimutatott 
óriási szükséglethez képest? Mihez kezdjenek e 
kegyelmi morzsával a protestáns egyházak, melyek-
nek a nem rég eszközölt hivatalos összeírás szerint 
csak a nagyon szerény igényekhez mért 800 frtos 
kongrua megcsinálásához is közel egy millió évi 
dotációra volna szükségök? 

Valóban itt az ideje, hogy a nemzet törvény-
hozása végre-valahára emberelje meg magát, vegye 
tüzetesen vizsgálat alá e kérdést és rendezze ezt 
a nagyfontosságú ügyet érdemlegesen. 

Mindenek előtt tisztában kell lennünk azzal, 
hogy itt sem az egyházpolitikai változásokra, sem 
a papság stóla-veszteségére nem helyes hivatkoz-

nunk. Az anyakönyvek államosításával az állam 
egyszerűen a saját közegeire ruházta át azt a 
funkciót, melyet eddig a lelkészek jogátruházás 
útján, mint állami megbízottak végeztek. Most az 
állam visszavette ezt a megbízást, tehát senkinek, 
egyik hitfelekezet lelkészi karának sem tartozik 
ezért kárpótlással. 

Az egyházak állami segélyezése kérdésében 
első sorban az 1848. XX. törvénycikkre szoktak 
hivatkozni. György Endre a »Magyar Hirlap« folyó 
évi október 12-iki 279. számában következőleg 
fejezi ezt ki : 

»Az 1848. XX. törvénycikk világosan és félre 
magyarázhatlan módon jelenti ki az állami köte-
lezettséget arra nézve, hogy a protestánsok egyházi 
és iskolai szükségletei államilag fedeztessenek. Ez 
az igéret épen oly teljes, épen úgy a nemzeti 
becsület védpaizsa alá van helyezve, mint az egész 
1848-ki átalakulás összes anyagi következményei: 
az úrbéri váltság stb. s ép így nem juthatna 
eszébe senkinek sem, ezeknek ma is érvényben 
álló voltát megtagadni, mint azokét. Jogilag tehát 
tiszta és világos a kötelezettség. Nem is emléke-
zünk reá, hogy ezt a kötelezettséget megtagadta 
volna valaha valamelyik magyar államférfiú, csak 
a teljes keresztülvitelt halasztották boldogabb időkre 
az egymásután következett miniszterek, legelőször 
maga Eötvös József báró mindjárt 1848-ban.« 

Mi ezt az indokot, melynek alapgondolatát 
az 1896-ik évi költségvetésbe a mostani vallás-
ügyi miniszter is fölvette, nem tartjuk az egye-
düli és főindoknak. Nem pedig azért, mert a hiva-
tolt 1848. XX. t.-c. nemcsak azt mondja, hogy a 
»protestánsok egyházi és iskolai szükségletei álla-
milag fedeztessenek, hanem szóról szóra azt, 
hogy az összes felekezetek egyházi és iskolai szük-
ségei államilag fedeztessenek. No már erre a széles 
és kényes alapra helyezkedni sem a protestáns 
egyházaknak, sem az államnak nem tanácsos. A 
protestáns egyházak Összes egyházi és iskolai 
szükségeik állami fedezését csak autonomiájok 

Hó 



teljes feladásával nyerhetnék meg; már pedig a 
nemzeti egyházi erőnek azt a szilárd oszlopát, 
mely autonómiánkban rejlik, magam részéről leg-
alább, egyházam teljes állami kitartásáért sem 
adnám oda. Azt az erőt én egyházam kezében 
akarom látni jövőre is. De az államnak sem taná-
csos a vele szüntelen harcban álló nemzetiségi 
felekezeteket a maga és a hazafias egyházak rová-
sára megerősíteni s mintegy a magyar nemzet 
ellen fölfegyverezni. Az ilyen politika az öngyil-
kossággal felérő politika volna, melytől minden 
állambölcseségnek vissza kell riadnia. Az állam 
szemében bármely egyház annyit ér, a mennyi 
nemzeti, kulturális és ethikai erőt szolgáltat az 
országnak; már pedig a nemzetiségi felekezetek 
se nemzeti, se kulturális, se igazi ethikai erőt a 
magyar államnak egyáltalán nem nyújtanak, sőt 
inkább lekötik és ellensúlyozzák a magyar nemzet 
meglevő erőit is a magok állam- és nemzet-
ellenes törekvéseikkel. Ilyen felekezeteknek az 
állam nem nyújthat dotációt, még »egyházi« cím 
alatt sem. 

Mi hazafias és magyar protestánsok ne arra 
sarkaljuk tehát a magyar államot, hogy az 1848. 
XX. t.-c. betűszerinti végrehajtásába fogjon, mert 
ez egyházpolitikai és pénzügyi lehetetlenség. A 
nemzetiségi papság állami fizetésével, sőt még 
állami dotációjával is, mint fentebb kifejtettük, az 
államtól egyház-politikai képtelenséget k ívánnánk; 
az összes felekezetek egyházi és iskolai szüksé-
geinek állami fedezésével pedig pénzügyi lehetet-
lenséget sürgetnénk, minthogy az összes feleke-
zetek minden egyházi és iskolai szükségeinek 
fedezésére évenként legalább 4 0 — 5 0 millió frtra 
volna szüksége az államnak. — Ehhez járul aztán 
az a még nagyobb lehetetlenség, hogy az összes 
felekezetek minden egyházi és iskolai szükségle-
teinek állami fedezése szükségkép előfeltételezné 
az összes hitfelekezetek minden egyházi és iskolai 
javainak szekulárizálását, a mibe bele fogni most 
még talán a legradikálisabb egyházpolitikusok 
sem tartanák tanácsosnak. Az uralkodó közfel-
fogás nálunk semmiesetre sincs megérve az egy-
házi javak államosítására. Mi protestánsok pedig 
soha sem hirdettük, hogy a dúsgazdag római 
egyház javaiban osztozni akarnánk. 

Mi az 1848. XX. t.-c. más értelmű végre-
hajtását sürgetjük. Azt, a melyet a magyar kor-
mány és törvényhozás bátortalanul és nem ki-
elégítő, de elvileg helyes és indokolható módon 
az alkotmány visszaállítása óta követett. Az or-
szágos kormány a kiegyezés óta egyházi segély 
címen adott egy kis anyagi támogatást a prot. 
egyházaknak. Sürgessük azt, hogy az eddigi állami 
szubvenciót változtassa át állami dotációvá és emelje 
fel a szükségekhez és viszonyokhoz arányosítva. 

1. Az állami szubvenciót változtassa át állami 
dotációvá. Ez alatt azt értjük, hogy a mit eddig 
évről-évre a költségvetés keretében és akként 
szavazott meg a törvényhozás, hogy ha tetszett, 
le is szállíthatta (a mint ez Kerkápoly pénzügy-
minisztersége idejében történt), meg ismét föl-
emelte, jövőre külön törvény által rendszeres 
dotáció alakjában adja a magyar állam, hogy 
szűnjék meg ennek az adománynak alamizsna-
szerű, kegyadományi jellege, mely sem a magyar 
államhoz, sem egy autonomikus egyházhoz nem 
méltó eljárás. 

2. Az állami dotációt arányosítsa az egyházak 
szükségleteihez és az állami eredetű javakkal el-
látott egyházak helyzetéhez. Ennyit a jogosság, 
méltányosság és igazság nevében kérhetünk, vár-
hatunk, sőt követelhetünk a magyar nemzet tör-
vényhozásától. Gondolja meg már egyszer a magyar 
állam, hogy a magyar protestáns egyház a magyar 
faj specifikus képviselője, hogy egyházunk a nem-
zeti művelődés egyik leghazafiasabb tényezője; 
tehát a magyar állam és a magyar faj érdeke 
kivánja azt, hogy a saját fajának ezt a legtisztább 
elemét megerősítse; hogy gyülekezeteink a magok 
vallás-erkölcsi hivatásuk sikeresebb teljesítése mel-
lett a nemzettest ép és erőteljes tagjaiul meg-
tarthatók legyenek. »Nem felekezeti kérdés ez, 
hanem faji, nemzeti kérdés, ál lam-kérdés és a 
jövő jólétének és szabadságának kérdése.« (Kovács 
Albert). Kétségtelen, hogy ebben a kérdésben a 
protestantismus és a magyarság, a protestantismus 
és a magyar állam nemzeterősítő hivatása össze-
esik és önfentartási érdeke összetalálkozik. 

Arra is ügyet kell vetnie a nemzet törvény-
hozásának, hogy az a kiáltó anyagi a rányta lan-
ság, a mely az ország oszlopos egyházai között 
minden okszerűség nélkül fennáll, végre-valahára 
megszüntettessék, vagy legalább mérsékeltessék. 
Miféle állambölcseség, minő politikai okosság van 
abban, hogy míg az oláh, rác, sőt szász nemzeti-
ségek főpapjai százezrekre menő jövedelmekben 
duskálódnak és fényelegnek a magyar állam jó-
voltából, addig a minden izében magyar reformá-
tus és csekély kivétellel kifogástalanul hazafias 
lutheránus egyház lelkészei s még főpapjai is, 
tisztán anyagi okok miatt, meg vannak, fosztva 
attól a társadalmi és kulturális befolyástól, mely 
a jobb anyagi helyzettel természetszerűleg kar-
öltve j á r ! Mi tudjuk, hogy eme faj-gyengítő és 
nemzetirtó szerencsétlen politika abból az időből 
való, mikor ezt az országot a magyarság szupre-
máciájától minden áron megfosztani akaró idegen 
kormányzat kínozta, pusztította. De azt is tudjuk 
s valahára már erre irányuló tettekkel és intéz-
ményekkel is bizonyítva szeretnénk látni, hogy 
a nemzeti kormányát és alkotmányát visszanyert 



magyar nemzet ezt a faj-pusztító politikát öntu-
datosan és tervszerűleg tovább nem folytathatja, 
leghívebb fiait az egyház és iskolafentartás arány-
talan terhei alatt leroskadni, legbuzgóbb munka-
társát és kultur-tényezőjét negyedfél millió pro-
testáns lakosságát, a magyar nemzeti művelődés 
versenyében kimerülni nem engedheti. 

Ezekből a fontos nemzeti, közművelődési és 
faji okokból sürgetjük mi a hazafias magyar 
protestantizmus egyházi dotációjának korszerű és 
a római kat. egyházzal arányos rendezését. Állít-
juk, hogy ez a rendezés sürgős és immár elodáz-
hatlan az állam szempontjából, mely a kérdés 
húzás-halasztásával saját államfen tartó polgárai-
nak leghívebb és legintelligensebb elemét sor-
vasztja-pusztítja. De égetővé vált egyházi és vallás-
erkölcsi szempontból is. 

Se. F. 

Az i f j ú s á g v a l l á s o s n e v e l é s é r ő l . 
Részlet a »Dunamelléki egyházkerületi értekezletben szept. 24-én 

tartott felolvasásból. 

Egyházunk szervezetében egy egészen új 
testületnek, a katekhétai karnak, kell előbb-utóbb 
előállni, melynek tagjai vagy kizárólag mint kate-
khóták, vagy pedig egyszerre mint lelkészek és 
katekhóták fognak működni. S ha ez így van, 
akkor egyházunknak az eddiginél nagyobb gon-
dot kell fordítania a vallástanárok, a katekhóták 
képzésére. 

Egyhcizi és vallásos életünk megújhodáséinak 
kezdőpontja, a punctum saliens, theologiai akadé-
miánkban keresendő. Itt kell a vezetők, a tanárok 
lelkében fellángolni a vallásos buzgóság, a huma-
nismus azon tüzének, melylyel hallgatóik lelké-
ben a pályájok iránti lelkesedést lángra lobbant-
sák, hogyha majd azok e tűzzel és Szentlélekkel 
való keresztelés felvétele u tán az életbe kilépnek, 
ne szakmányszerűleg, necsak a törvények és sza-
bályok betűinek hódolva, hanem leikök nemes 
buzgalmából igyekezzenek betölteni emberboldo-
gító, a kor erkölcsi gyarlóságát gyógyító magasz-
tos hivatásukat . Itt kell a tanítási rendszert , vagy 
legalább a tanítási módot úgy átalakítani, hogy 
leendő papjaink necsak tudós theologusokká, 
hanem egyszersmind jó prédikátorokká, pászto-
rokká és pedagógusokká is kiképeztessenek. 

A mi ez utóbbit illeti, az egyetemes kon-
venttől megállapított tan terv szerint heti hat órán 
tanít ják theol. akadémiánkon a nevelés- és okta-
tástani tudományokat . De ezzel a tanterv inkább 
a népiskolákra való felügyeletre, mint a vallás-
tanárok képzésére látszik célozni. Természetesen 
szükséges, hogy lelkészeinknek általános pedagó-
giai képzettségök legyen, mert csak ezen az alapon 

lehetnek jó val lástanárok ; de, nézetem szerint, 
a kijelölt körözeten belül, különösen a katekhéta-
képzóst kellene k iemeln i ; tehát a pedagógiai 
ó rákra különös figyelemmel és beható részlete-
zéssel tárgyalni a vallástanítás módszerét , meg-
ismertetni vallástani tanterveinket s iskolai köny-
veinket. A tanítási gyakorlatokat illetőleg sem 
elegendő, hogy theologusaink olykor egy-egy 
népiskolában hosp i t á l j anak ; hanem föltétlenül 
szükséges, hogy épen a vallástan taní tásába 
vezessék be őket gyakorlat i úton. Ezt például a 
budapest i theol. akadémiánkon úgy képzelem, 
hogy theologusaink, lehetőleg a pedagógia taná-
rának vezetése alatt, látogassák meg minél több-
ször jelesebb ka tekhétá ink tanításait, illető osztá-
lyaikban s a theol. tanfolyam második évének 
minden hallgatója maga is tartson a katekhóták 
vezetése alatt néhány tanítási gyakorlatot, aztán 
a theologusok leckekönyvében vagy bizonyítvá-
nyában külön kiteendő lenne, hogy milyen sikert 
mutatot t fel az illető a vallás taní tásában. Ez 
el járás a mellett, hogy minden theologus egy-
szersmind ka tekhé tává is képeztetnék, a r r a is 
jó volna, hogy így ki lehetne válogatni az aka-
clómiavégzett ifjúságból azokat, a kik a katekhétai 
állások betöl tésére legtöbb arravalóságot mutat-
nak. Közülök kellene aztán a legkiválóbbakat 
kiszemelni a saját tanítókópzőinkbeli vallásta-
nárok igen fontos á l lomására ; legnagyobb részük, 
természetesen a felekezet nélküli iskolákban 
találna foglalkozást. így nem volna tán többé 
hal lható az a panasz, melyet nem egyszer han-
goztattak, hogy a val lástanár el járása nincs össz-
hangban a községi és állami iskolák pedagógiailag 
jobban képzett tanítóinak módszerével, sőt annál 
jóval há t rább marad ; így talán majd a vallás-
taní tás nem a könyv szavainak betaní tása volna, 
mint néha megtörténik, hanem inkább barátsá-
gos beszélgetés s lelkesítő intés által ar ravaló 
törekvés, hogy a gyermekek lelkében a vallásos 
érzés fejlődjék és megerősödjék. — Minthogy a 
katekhótára várakozik sok esetben az egyházi 
éneklés taní tása is : szükséges lenne theologiai 
akadémiáinkon a hallgatók zenei képzésére is 
nagyobb gondot fordítani. 

így tehetnénk tehát szert képzet t ka tekhé-
tákra. De hogy a katekhóták működése s ikeres 
legyen : ahhoz még különösen két dolgot látok 
szükségesnek: a) katekhétáink fizetésének emelését, 
b) testületi szervezkedésüket. 

A mi az elsőt illeti, intézkedni kellene, hogy 
ifjú katekhétá ink ne ta r tanák ál lomásukat át-
menetinek, hanem oly javadalmazásban részesül-
nének, mely pályájukon állandó megmaradásuka t 
lehetővé tenné. Úgy, de ez pénzügyi dolog, s 
ilyennek fejtegetésébe, is nem akarok bocsátkozni; 
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csak annyit vagyok bátor kinyilatkoztatni, hogy 
a mely erkölcsi testület élni akar, az minden-
esetre fog tudni ós találni módokat ós eszközö-
ket a maga életbe vágó céljainak elérésére. 

A másodikat illető nézetem ime ez: Ha igaz, 
hogy a testületi szellemnek jótékony hatása van 
az egyes tag buzdítására, lelkesítósóre s ez által 
az egész testület munkásságának s ikerére s az 
illető ügy felvirágoztatására; ha továbbá egy-
házunkban a katekhétai működés lényegesen 
más természetű, mint a prédikátor i és a pásztori; 
s katekhótáink száma immár elég je lentékeny: 
akkor az ügy érdekében áll, hogy katekhótáink 
s facultative azok is, kik az iskolákban a vallás-
taní tást csak mellókfoglalkozáskóp végezik, külön 
tes tületbe szervezkedjenek. Az egy városban mű-
ködők, ha számuk er re alkalmas, kisebb helyi 
testületet a lkossanak ép úgy, mint a hogy például 
tanári testületet képeznek egy-egy középiskola 
tanárai . Ezek a vallástanári testületek azután időn-
kónt összegyűlnének s tanácskoznának a magok 
ügyeiről; megvi ta tnák a taní tás módszerét , a 
tanítási anyagnak hónapok szerinti beosztását a 
fegyelmezést s több effélét; a testület, e r re szánt 
alapból, a szülők tá jékozta tására s az ügy fon-
ságának kiemelésére évi értesítőket is adha tna ki. A 
taní tás művészete jelen gyors fej lődésének korá-
ban egészen anomália-számba megy az, hogy az 
ugyanazon mezőt művelő munkások szót-széled-
jenek naponként kiki a maga munká já ra a nél-
kül, hogy időnként összegyűlnének s a közös 
működésre vonatkozó nézeteiket egymással ki-
cserélnék. A budapest i ref. egyház val lástanárai 
a mult isk. évben már meg is kezdték az ilyen-
féle conferentiák tar tását . E szűkebbkörű tanár i 
testületek s a magánosan szerteszét működő 
egyes val lás tanárok aztán egy nagyobb, egyház-
kerületi vagy akár országos egyesületben tömö-
rülnének s nagyobb időközökben ügyök előbb-
vitelére közgyűléseket ta r tanának. I la ez egyesület 
egyelőre külön közlönyt nem adhatna is ki, ügyeik-
hez a tagok meglevő egyházi lapjaink és folyó-
i ra ta inkban is hozzászólhatnának, hogy ily módon 
előkészítsék a közgyűlés tanácskozásait . A vallás-
taní tás módszerének javításán kívül csak ily egye-
sületi élet készítheti elő a legtermészetesebb úton 
a val lástaní tásnak a különféle iskolák számára 
való terveit, a tanterv részletezésére ós az uta-
sí tásokra vonatkozó javaslatokat ; ez készítheti elő 
megfelelőbb, vallástanítási vezér- ós kézikönyvek 
létrejövetelót. 

Ily módokon tehetné az egyház a vallás tani-
tása által intenzivebbé a maga hatását a 18 éven 
aluli azon ifjú tagjaira, a kik e korukig iskolába 
járnak. De mi tör ténjék a nagyobb rószszel, azok-
kal, a kik 15 éves korukban elhagyják az ismétlő 

iskolát? Nagyon üdvös volna, ha lelkészeink eze-
ket is gondviselósök alá vennék; nem számítanák 
még őket a felnőttek közé, sőt a fiatalkori bal-
lépések épen eme korában, továbbra is gyakorol-
nák rájok az egyház vallásosan nevelő befolyá-
sát. Ezt legcélszerűbben a protestáns ifjúsági egye-
sületek meghonosí tása által eszközölhetnék. 

Az e faj ta egyesületekről, melyek különösen 
Német-, Francia- és Angolország, meg Észak-Ame-
r ikában nagy virágzásnak örvendenek, céljaik 
előmozdítására nagy vagyoni alapokkal is rendel-
keznek s az i f júságnak keresztyén szellemben 
való nevelésére nagy hatással vannak s melyek 
terebélyes nagy fájának egy gyönge haj tása már 
Budapesten is némi fejlődésnek indult, az időből 
úgy is kifogyván, most csak ál talánosságban emlé-
kezhetem meg ; részletes ismerte tésük egy külön 
felolvasásnak lehet egykor igen érdekes tárgya. 
Különben nevük is eléggé kifejezi fogalmukat . 
Ez egyesületek tárgyát! bibliaolvasás, vallásos 
beszélgetések, éneklés, olykor egy-egy életbe vágó 
tudományos felolvasás stb. képezik. I la ilyen egye-
sületek, melyekről egyházi ós vallásos életünk 
föllendítésére sokat várhatnánk, természetesen a 
mi viszonyainknak megfelelő speciális jelleggel ná-
lunk is a l aku lnának : lelkészeinknek ez esetben való 
működése alkalmas á tmenetül szolgálhatna a fel-
nőt tekre vonatkozó pásztori működésükhöz. így 
el tűnnék az a többször hangoztatot t nehézség, 
mely szerint a mai társadalmi szokásokba ütkö-
zik az. hogy a lelkész a pásztori gond gyakor-
lása céljából minden előzmény nélkül, meghívás 
nélkül bekopogtasson gyülekezete családos tag-
jaihoz. Az a lelkész, a ki konfirmálta, az ismétlő 
iskolában a vallásra tanította, s az ifjúsági egye-
sületben egész addig a korig vezette ifjú hiveit, 
míg családot nem a lap í to t t ak : mily természe-
tesen kezelhetné meg látogatásait eme volt nö-
vendékei családjához, s mily természetes úton 
indulna így mívelni a lelkipásztori gondozásnak 
nálunk, fájdalom, eddigelé nagyon elhanyagolt 
mezejót ! 

Nagy városokban mily jótékony hatásuk 
lenne az ily egyesületeknek az otthontól elsza-
kadt felsőbb iskolai tanulók, a katonák, az iparos 
ós kereskedő ifjak lelki életének i r ányzásá ra ! 
S ha még hozzáveszszük, hogy a különböző 
országokbeli összes ily egyesületek egy nagy 
nemzetközi szövetségben is egyesü lnek : beláthat-
juk, mennyi erkölcsi haszon háromolhatnók a 
maguk képzése végett külföldön tar tózkodó ifja-
inkra, ha a föld majdnem minden mívelt orszá-
gában s nagy városában tes tvéreket ta lálnának 
az ifjúsági egyesületek tagjaiban s nem lenné-
nek idegen földön teljesen elhagyatott idegenek. 

Komáromy Lajos. 



I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai évnyitó beszéd. 
Elmondatott Eperjesen, 1895. szeptember 8-án.* 

Mélyen tisztelt pártfogóság! Kedves kartárs Urak! 
Kedves Ifjak! 

A mint így végigtekintek soraitokon, kik e haza 
különféle vidékeiről idesereglettetek, a tudománynak ezen 
ősi fészkébe egy cél felé törekedők: szellemi, testi-lelki 
kiművelésteket eszközlendők: bennetek látom az anyagi 
és szellemi jólétért munkáló nemzetet! 

Igen, ti a nagy magyar nemzetnek egy kis képe 
vagytok! 

A különféle élethivatásra készülő ifjúságban, a külön-
féle élethivatású honpolgárokat szemlélem s ezek összes-
ségében, azok egyetemét látom. 

E kis nemzetben, a nagy nemzetet! 
A nagy magyar nemzet most a kiállításra készül. 

Kiállítani készül mindazt, a mit a múltban, ezer év alatt, 
nagyot, érdemeset teremtett; mindazt, a mit a jelenben 
nevezetesnek tart, hogy ebből megtanulja: mit kell a 
jövőben, a maga jól felfogott érdekében tennie, művelnie ? 

A kiállításon a sikert fogják bemutatni. Egy nemzet-
nél az élet is siker! 

Nem minden nemzet él ezer évet! 
Ezer év egy nemzet életében, történetében annyi, 

mint egy kor az egyes ember életében! 
Sok pusztul el a gyermekkorban, sok az ifjúkorban, 

kevés éri meg az aggkort! 
A ti ifjú korotok is egy nagy korszak életetekből! 
Ugyan, ha valaki azt a kérdést vetné fel nektek: 

mit fogtok ti kiállítani ? Mit fogtok ti bemutatni? nem 
jönnétek-e zavarba? 

A kiállításon nemzetünk életének korszakalkotói lesz-
nek bemutatva. 

Államférfiak, tudósok, írók, művészek, iparosok, stb. 
Korszakalkotó eszmék, felfedezések, események, berende-
zések, tárgyak, dolgok s effélék lesznek ott feltüntetve. 

Minden egyes iskolai év egy-egy korszak az iskola 
életében! 

Vannak korszakalkotói! 
Igyekezzetek kiváló, jó tulajdonságaitokkal azok közé 

tartozni. 
A Collegium egy óra! Köre az élet, melyre tanít. 

Középpontja az igazság, mely körül forog. Lapja a tudo-
mány, melyen jár. Negyedei az egyes intézetek. 

Mozgatója, mozgató ereje: az igazság, a tudomány 
és a hazaszeretet szent lelkesedése! Egy szent törekvés, 
az előrehaladás! 

Vájjon ez évben, ez órán, mely negyed válik a leg-
nevezetesebbé? Mely negyedben tűnik fel valami rendkívüli 
szép, jeles, a miről emlékezetes lesz az egész év, az óra ? 

Igyekezzetek mind: mind a négy negyedben, az egész 
órában, hogy egy emlékezetes maradjon az egész óra! 
Használjátok fel az alkalmat mind. íme kínálkozik az 
alkalom! 

Itt az ezredéves örömünnep! 
Úgy illik, liogy a gyermek szülőitől tanuljon. 
A kis nemzet, a nagy nemzettől! 
Azt kérditek talán: hogyan? Azt kérditek talán mit? 

* Eddig nem közölhettük, Szerk. 

Nos, vessük fel tehát a kérdést: Mire tanít bennün-
ket nemzetünk ezredéves története? Különösen ezredéves 
örömünnepe ? 

Mire tanít titeket nemzetünk ezredéves örömünnepe? 
Arra, hogy 

1) tanuljatok a múlttól, 
2) használjátok fel a jelent — és így 
3) készítsétek elő a jövőt. 

I. 
Tanuljatok a múlttól. Nemzetünk ezredéves múltját 

értem. Mit tanulhattok abból? 
a) Először is hitet. Nemzetünk mindenkor hívó nem-

zet volt. Sem jó napjaiban, sem szenvedései között, soha-
sem feledkezett meg Istenéről. Ragaszkodott ősei hitéhez! 
A hit formáját változtatta ugyan az igazság meggyőző 
súlya alatt; de Istenét sohasem tagadta meg, sohasem 
hagyta el! 

Van nemzet, mely midőn jól ment dolga, még Istenét 
is megtagadta; keservesen lakolt érte! 

Nemzetünknek ilyen drága tanulságra nem volt 
szüksége! 

Van nemzet, mely gyásznapjaiban elvesztette Istené-
ben vetett bizalmát. 

A mi nemzetünk még a legkeservesebb napokban 
is bensőséges hittel, mély meggyőződéssel mondogatta: 

»Még jőni kell, még jó'ni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Szászezrek ajakán!* 

Nemzetünk sohasem mondott le magáról; nemzetünk-
nek mindenkor drága kincs volt a hit, »mely imádkozni, 
tűrni megtanít!* 

És ezért nemzetünk mindenkor remélt! 
(3) Nemzetünktől tanultok remélni! A remény volt 

az, mely nem engedte csüggednie; ez tartotta ébren testi 
lelki erejét, energiáját. 

Rajta valóban beteljesült, hogy: »Semmit sem vesz-
tett az, kinek reménye van!* 

Jött a tatár s rommá lett minden, hogy pusztulás 
volt, a merre szem láthatott; a merre emberek laktak, 
sírhalmok s az egész ország egy nagy-nagy, szomorú kiet-
len temető. 

»S egy köny beszélt hazánk nagyságairól,« de nemze-
tünket arra tanították a viszonyok, hogy: 

*É1 még a sír felett is egy remény!« 
Jött a török és a háromfelé szakadt országban testvér 

döfte a testvér szívébe a halálthozó vasat; de »sperat 
infestis, metuit secundis, alteram sortem, bene praeparatum 
pectus!* 

Majd: »Kánya, kigyó, féreg egyretámadt . . . és marta, 
rágta kebelét*! 

De felharsant: »Félre kis lelkűek! a kik mostan is 
még kételkedni tudtok a jövő felett!« »Avagy nem tudjá-
tok, hogy egy hatalmas Istenség tartja átölelve a magyar 
nemzetet?* »É1 még a magyarok Istene«! És a nemzet 
remélt! 

Mi volt e nemzet ereje? 
Mi tette ily hőssé? Mi tette ily kitartóvá? 
A mindenható szeretet! 
A szeretet, mely Pál apostol szerint: »mindeneket 

reményi, mindeneket eltűr; a szeretetet, mely soha el nem 
fogy«. I. Kór. 13., 7., 8. Igen, 

Y) Szeretetet tanultok nemzetünk múltjától kedves 
ifjak! 



Szeretetet, mely a távolban is csak azért imádkozik, 
csak az után sóhajt: 

»Ha visszatérek, boldogulva hon, 
Hadd lássam népemet virányidon!« 

Nagyjaink, egy-egy Bethlen Gábor, politikát cserél-
tek nemzetükhöz vonzó szeretetükben. És az (Dessewffy 
Arisztid) ehhez hasonló hősök életüket áldozták fel a 
honért. 

Nemzetünk, mindenkor szerette e hont, érte vért és 
éltet áldozott; szerette alkotmányát s érette küzdött; 
szerette önfaját. s érette szenvedett! 

Felidézzem a vértanúk alakjait? Említsem »a név-
telen félisteneket ?« 

Orcáitokon látom, hogy nem szükséges! Hiszen úgy 
is zavarba jönnék! 

»Szent hazaszeretet; mibe mártsam tollam? 
Hogy dicső képedet híven lerajzoljam?* 
Szeretetet tanultok nemzetünk múltjától. 
Eddig csak megéltünk, sok szenvedéssel bár, de dicsőn, 

szabadon. 
Ámde: milyen lesz a jövő? 
Mindenkinek olyan a sorsa, a milyet érdemel! 
Készítsük elő tehát a jobb jövőt! 
De hogyan készítjük elő a jobb jövőt ? Ügy, hogy 

ha felhasználjuk a jelent. 

II. 
Nemzetünk ezredéves története int, nemzetünk ezred-

éves örömünnepe tanít titeket, hogy használjátok fel a jelent. 
a) Felhasználjátok pedig a jelent, ha minden órá-

toknak leszakasztjátok virágát, vagyis, ha szorgalmasan 
tanultok és elméiteket ismeretekkel gazdagítjátok, mert 
csak a kiképzett elme biztosít állást, biztosít kenyeret 
és tiszteletet. 

Lelketek, mint Psyché, mint a lepke, szálljon virágról 
virágra és szívja mézét, szedje az ismeret elemeit! 

Tanuljatok gondolkozni! Nemzetünket, mert értel-
mes nemzet volt, nem lehetett kiszorítani az államalkotó 
nemzetek sorából. 

Olyan az éles elme, mint az éles kard, mely még 
a gordiusi csomót is megoldja. 

De nehogy okosságtok félszeg legyen: 
P) Tegyétek sziveteket minden nemesre fogékonyakká, 

mert csak úgy használjátok fel helyesen a jelent. 
Nemesbfísétek sziveiteket! Tanuljatok lelkesülni min-

den jóért, szépért, nemesért, mert csak ez acélozza meg 
lelketek erejét. 

A mit nem szeretünk, azt könnyen abba hagyjuk, 
ellenben kedves eszméinkért küzdünk: élünk, halunk. — 
Tanuljatok tehát okosan szeretni, mert igaza van Shakes-
pearenek : (Rómeó és Júlia.) »A ki okosan szeret, az szeret 
soká!* és jól mondja a zsoltáríró: »Kik Istent teljes szív-
ből keresik,' boldogok.* (Zsolt. 119. V. 2.) 

Boldogságtokat és így a haza boldogságát, jövő 
nagyságát csak így fogjátok valóban munkálhatni! A ma-
gatok boldogságának munkálása hazaszeretet, mert egye-
sek jólétéből áll a haza jóléte, egyesek boldogsága összes-
ségükben a haza boldogsága. 

Csak, ha a nemes eszméket, érzelmeket teljes szívből 
szeretitek, csak úgy váltok : 

7) Erős akaratú, jellemes férfiakká. 
A kik ide-oda kapkodnak, a kik kitartani nem tud-

nak, majd ezt szeretik, majd amazt, azok célt sohasem 
érnek. 

Nem jó bizonyítványt állít ki magáról az, a ki el-
mondogatja: > Hajlong sajkám . . . verdesi a hullám!* 

Hanem igen is, a ki mint a kőszikla a tengeren, 
megáll, bár verdesik a habok, rázúdul a vihar, csapkodja 
a tengerárja, az a férfi, az ér célt! 

Tanuljatok tehát akarni, kitartóan akarni a jót! 
A rossz társak, a rossz vágyak, test és lélekölő 

kedvtelések, úgynevezett élvezetek ne csábítsanak el, ne 
csaljanak meg! 

»Lasst euch nicht irren des Pöbels Geschrei!* 

III. 

Mert végül csak ígij készítitek elő a jövőt, a szebb 
jövőt, mivel: 

a) Csak a tanult ifjúból lesz okos férfi, lesz okos 
ember, mert hogy »gyakorlat teszi a mestert!* 

Hiába >a mely fából horog akar lenni, idején a 
föld felé hajlik!« A ki sokat tanul, sokat tud. 

A folytonos tanulás, folytonos észköszörülés végül 
is élessé teszi az elmét. S azért: 

»Wie das Gestirn 
Ohne Hast 
Aber ohne Rast 
Drehe sich jeder 
Um die eigene Last.< (Goethe.) 

(3) Csak a lelkes, a magasztos eszmékért lángoló 
ifjúból lesz nemes lelkű, nemes érzelmű férfiú, a ki méltán 
elmondhatja (Uhland) a nagy eszméről: »Szerettelek 
mindig és szeretlek ma, És szeretni foglak mindenha!* 

Az ilyen kitart a jó úton, nem riasztja vissza az 
akadály, nem rettentik a szenvedések, nem töri meg a bú, 
a bánat! 

Mert bizony bizony (Goethe) furcsa könyv, az élet 
könyve! 

Kevés levél, lap jut a boldogságnak, egész füzetnyi 
a szenvedés, szakaszt alkot a bú, a bánat, kis fejezetlce 
az enyhülés, a gondok kötetekre mennek, unalmas, ma-
gyarázó szöveg az aggodalom, mely végtelen és sokszor 
homályos, érthetetlen! 

Ézekhez kitartó, vasakarat kell és csak 
y) következetes ifjúból lesz jellemes férfi, csak ez 

úton nő az erős akaratú ember, a ki tud is, akar is al-
kotni. Csak erős akaratú, jellemes férfiak válnak a gya-
korlati életben számot tevő tényezőkké. Csak azok, kiknek 
jelszava a munka, a kitartó munkálkodás, melyről elmond-
hatjuk, hogy az a nemzetek jövőjének, jövő életének leg-
főbb biztosítéka. 

Akarat kell az élethez és . . . 

»Munkálkodás, mely nem bágyad, 
Lassan teremt, el nem fárad . . , 
Soh'sem rombol; — 
Por és homokból 
Építi az öröklétet; — 
És nyomában 
Kél javában — 
Jövőt adó igaz élet! (Schiller.) 

A ti munkálkodástok is építsen új ezredévet. Mert: 

^Romlott szív és romlott elme, 
Kit hazája hő szerelme 
Nagy tettekre nem hevít!* 

Fel tehát a szent munkára! 
És maradjon meg az új ezredévre Őseitek öröksége: 

a hit, remény, szeretet! 
Biztosítsátok az új ezredévet! 
Úgy legyen! 

tíörk József 
kollégiumi igazgató. 



T Á R C A . 
Aesthetikai és ethikai vallás. 

Azon beszédek között, melyeket az egyetemek lelépő 
rektorai az egyetemi év kezdetén Hollandiában tartottak, 
tárgyánál fogva kiválóan érdekelhet bennünket a gróningeni 
egyetem volt rektorának, van Dijk Izsáknak a vallásbölcsé-
szet köréből vett beszéde. Az érdekes beszéd, melyben a 
tudós tanár a vallásnak szokott osztályozása — intellec-
tualismus, mysticismus, moralismus — helyett két osztályba 
— t. i. aesthetikai és ethikai vallás osztályába — soro-
zását ajánlja, rövid kivonatban a következő: 

Téves nézet az, hogy ugyanazon gondolatot két vagy 
több különböző módon is kifejezhetünk. E nézetből folyik 
a vitatkozásnak sokszor végetlen zavara. így használják 
jelenleg e szót »vallás< mindannak kifejezésére, a mi a 
tisztelet érzésével csak némileg is összefügg. Ehhez pedig 
bőséges alkalmunk van; tiszteletet, hódolatot, önzetlen 
lelkesedést érzünk egy magas jellem vagy szépséggel szem-
ben is; ha a tudomány szemről-szemre hamisítatlan tények 
elé vezet, tiszteletet érzünk a dolgok fensége előtt, ha ezek 
beszélhetnek hozzánk, a nélkül, hogy szavukba vágnánk. 
Ekkor érezzük a felemelő megalázkodásnak azt a leírha-
tatlan érzetét, melyről Martineau szól. 

Renan azt mondja: »Istent akkor tiszteljük igazán, 
ha ismerjük és szeretjük azt, a mi létezik«. Ezen a pan-
theistikus úton elindulhatunk s nevezhetjük a dolgok köl-
csönös egymásra vonatkozását, azon igvekvést, vagy vágyat, 
hogy saját lényegüket megvalósítsák, vallásnak. A fogalom 
tehát eléggé tágítható. De tudjuk most már, hogy mi a 
vallás valósággal ? A vallásban két dolgot különböztethe-
tünk meg s valóban két, csak két typusa van a vallás-
nak : aesthetikai és ethikai; nincs több. E megkülön-
böztetést Schleiermacher fedezte fel, nem csinálta, csak 
felfedezte, mert a különbség a személyes és személytelen, a 
theologiai vagy ethikai és az aesthetikai, a végtelen min-
denség és a személyesnek gondolt Isten között keresztül-
huzódik az emberi gondolkodás egész történetén. 

Ha azt kérdezzük, mi az aesthetikai vallás? Nem 
kérdezünk mást, mint ezt: mi a pantheistikus vallás? Hogy 
ez utóbbit felvilágosítsuk, nézzük meg, mik a pantheistikus 
gondolkozásnak és érzelemnek motívumai? Először is az 
emberi gondolkodásnak egységfelé törekvése, mert a pan-
theismus, dacára hogy benne az érzelemnek bizonyos 
árnyalata is felfedezhető, alapjában és lényegében puszta 
világnézlet. Valóban úgy látszik, hogy gondolkodásunktól 
elválhatatlan valami szilárdnak és maradónak képzete, a 
mely a tünő létnek állandó középpontja. A pantheismus-
ban pedig a mindent egynek gondolásban az emberi lélek-
nek ezen szükséglete nyer kifejezést, midőn a sokban az 
egyet, a múló tüneményekben az állandó alakot, a dolgok 
levésében az örök mindent átölelő törvényt, az egyediben 
és változóban a változatlan szellemet, a legkülönbözőbb 
alakokban és állapotokban, az egyetlen lényeget, az egyet-
len elvet, az egyetlen, örök, végetlen substantiát, mely a. 
különös dolgok sohasem nyugvó változásának alapját képezi, 
kerestük. Vagy a mint Johannes Viator egy rövid mon-
datban kifejezi: »Nincs különböző egymástól elkülönített 
élet, hanem csak egy élet, a mely sokféle rendben jelen-
kezik«. 

A pantheismus továbbá ezen, a sokaságban egységes 
kereséssel bizonyos érzést is rejt magában; egy hatalmas 
ösztön kényszerít a majdnem kimondhatatlan tiszteletre. 
Még ha a végest mint csalódást tekintjük is, akkor is meg-

maradt e tisztelet, a mint Jean Lahor »Des Richesses des 
Brahmanes«-jában mondja »Ils voient . . . dans leur réve 
fleurir nílusion des choses* (Szemlélődésükben világosan 
látják a dolgok illusióját). Annál erősebb e tisztelet, minél 
inkább látja az ember a végesben a végtelen és örökké-
valónak megjelenését. Az aesthetikai és a vallásos elem 
ily esetben egygvé lesznek. Ezen oldalról tekintve a pan-
theismus nem egyéb, mint természetimádás, legnemesebb 
alakjában, s csak a mythologiai kiszínezés maradt el. Ki 
ne érezné ezt? Ki ne érezné a dolog megragadó erejét, a 
szépség borzongását, mely a világon át rezeg! Kinn a szabad 
természetben: a lenyugvó nap a nyugati égen rózsaszínű 
aranyos glóriában, bibor és arany, mint szép faragvány, 
a felhőkön, s előttünk a földön egy viruló almafa. Nézzük 
csak ezt kinn a falun, mintegy hódolva állanak a dolgok 
ez egy fa körül s ott áll maga a fa is mint egy fenséges, 
rózsaszínnel átfuttatott, hófehér menyasszonyi bokréta, a 
színdús virággazdagságnak egész pompájával — és — van 
még sok más, ennél magasabb szépség is. 

Azt látjuk, hogy az ifjabbak oly mohón ragadják meg 
a pantheistikus mysticismus serlegét, hogy magunk is kér-
dezzük, nem rövidítettük-e meg válamivel őket? Előbb az 
volt a nézet, hogy az értelem megvilágosításával minden 
meg lesz téve, vájjon megtörtént-e ez valósággal? Hasztalan 
mondanók ezt, mindent nem értünk el. Megfeledkeztünk 
három vagy több dologról: a tudomány magaslatain könnyű 
beszélni, itt nem veszítjük el a misteriumnak érzetét, de 
lent a völgyben másként áll a dolog. Azután egész isme-
retet ígértek s elfeledték, hogy az egész ismeret legjobb 
esetben is csak félismeret; végre elfeledték, hogy a mi 
intellectualismusunk és a görög egymástól külömböznek. 
A görögök mindig érezték magukon a szépnek hatását. 

Harmadik motívum, mely a pantheismushoz vezet 
a közösség szükségének érzete. Talán e kifejezés »közös-
ség* kissé erős, mondjuk az összetartozás sejtelme, »atom-
érzés*. A pantheistikus világnézletben sehol sincs hézag, 
sehol elkülönültség; minden összefügg az egy mindennel. 

Végre a nyugalom érzete az, a mely bennünket 
a pantheismushoz hajt. Ez a vágy mélyen fekszik lényünk-
ben. Lotze Mikrokosmusában egy vörösbőrű törzsfát beszél-
tet a semmitse gondolásnak és semmit tevésnek boldog-
ságáról. Értsük meg ennek igazságát. A kinek élete nem 
volt egyéb, mint szüntelen tevékenység, abban oly érzés 
keletkezik, mintha elhaladt volna az élet legmélyebb mély-
ségei mellett. Ez a mysticusok »visio pura«-jának varázsa, 
a megpihenés csöndes vizek mellett, a lélek andalgása 
mysticus rózsaberkekben. Megtaláljuk ezt Spinoza >Amor 
dei intellextualis«-ában a brahmin tűnődésében a cselek-
vés fárasztó volta felett, a budhisticus tűnődésben a lét 
fárasztó volta felett. 

A pantheismushoz hajtatnak azok, kik idegenkednek 
a saját lényének megvalósítására való örökös törekvéstől, 
kik gyűlölik az önzést s a pusztán értelemképzést. Vonzó 
továbbá a pantheismus a művészi hajlamuakra s alapjá-
ban mindnyájan ilyenek vagyunk. Senki se nézi a dolgo-
kat szívesen, mint magukban állókat, hanem egyéb dol-
gokra való vonatkozásukban, légperspectusával, mint a 
festők mondják. Nos tehát a pantheistikus világnézlet az 
egyes véges tünemény mellett a végetlen substantiát, mint 
határt tünteti föl. 

A pantheistikus gondolkodásmódot különösen két 
ismertető jegynél fogva ismerjük fel; az egyik erősen 
agnostikus istenfogalom, a másik a kegyességnek ezzel 
karöltve járó alakja; a pantheismus sohasem egyéb, mint 
érzés, hangulat, legjobb esetben költői képzet; a meg-
győződést azonban inkább ki, mint bezárja. Ily fajú kegyes-
séget találunk Faust ezen szavaiban: »Wer darf ihn 



nennen« stb. Spinozának »omnis determinatio est negatio*-
jában. mely formula minden mystikus gondolatra s érzü-
letre alkalmazható. 

A pantheismusnak főhibája, hogy Isten és világ, lényeg 
és tünemény között a dualizmust csak látszólag szünteti 
meg. Spinoza végezetre se tudja az isteni természet szük-
ségét a concrét dolgokkal megegyeztetni. Az ismert kifeje-
zéssel »Isten a világnak láthatatlan oldala: a világ Isten-
nek látható oldala« elsiklunk a nehézség felett. Egy másik 
nehézség, abban áll, hogy az egység után való törekvés-
ben a sokaságot figyelmen kívül hagyjuk. A tudomány 
számára az egység hasznos hypothesis, hogy törvényeit 
mindig általánosabbakká és többet magukban foglalókká 
tegye, de ily ellentétet, mint szellem és anyag, élő és holt 
anyag, mozgás és tudatos észrevétel, ethikai és nem ethikai 
ezzel még nem lesznek megszüntetve. Lotze mondja, hogy 
a legszenvedésesebb egység után való vágynak is el kell 
ismernie a többséget ott, a hol a tapasztalás eseményei 
nem adnak jogot arra, hogy külömböző dolgokat ugyan-
azon forrásból vezessünk le. 

A legnagyobb nehézség végül az, hogy a pantheis-
mus személyiségünknek feláldozását kéri. Ezen egyesítésre 
való törekvés közben mi emberek íizetjük meg végül is 
a számlát. A pantheisták közösséget akarnak, de vájjon 
rátalálnak-e arra? Lehet-e e közösség ott, a hol az ez 
után való sóvárgás csak egy oldalról származik? A sze-
mélyes léttel együtt elesik az ethikai. A rossz csak a lé-
tezőnek megrövidítése lesz. A pantheistikus vallásban végre 
is a vallásos elem nem egyéb, mint az aesthetikai — s a 
pantheisták végetlen kimondhatatlana nem egyéb, mint 
az agnostikusok Istene. 

Rövidebben tárgyalhatjuk a másik kérdést, mi az 
ethikai vallás ? Itt egy egészen más világba lépünk. Izráel 
vallása és a keresztyénség ily ethikai vallások. Ha e 
vallások lényegét akarjuk ismerni, úgy más módszert 
kell használnunk, mint a természettudományokét. Nemcsak 
az embereknek, a dolgoknak is van lelkük, észrevéttel és 
logikával ezt nem mindig érhetjük el. Logikai általánosí-
tásokkal a tünemények mystikus természetük körén kívül 
maradnak. 

Mi teszi most már Izráel vallását oly különössé, 
oly egészen mássá, mint az a vallásos tünemény, a me-
lyet mindenütt találhatunk az emberek között? Keleten 
a mysticismus szerint askézissel és szemlélődéssel, önkí-
vületi intentioval emelkedik fel az ember az Istenhez, az 
Istennek nemcsak ismeretéhez, de a vele való lényeges 
egyesüléshez. Ez volt a mysticismus vallásos eszméje. 
.Jeruzsálem a mvsticismusnak e nehéz álmát nem álmodta 
soha; az ó-testamentomban a mysticismus semmi nyo-
mára sem akadunk. Jeruzsálemben nem az ember emel-
kedik fel Istenhez, hanem az Isten száll le az emberhez. 
Engedelmesség, nem szemlélődés, ez volt a parancs. A 
keleti vallások szerint az ember keresi Istent, a zsidó 
vallás szerint Isten keresi fel az embert. A hol mysticismus 
van, ott találkozunk askézissel, agnosticismussat, vallásos 
aristocratismussal. Izráel nem ismeri a test megvetését, 
nem gyűlöli az anyagot. Izráelben Isten nem egy nemes 
törekvés pompás neve, nem magas ideál, hanem isten 
tisztán és hatalmasan él, van minden. Az ember érzi 
Isten objectivitását, de aristocratismus sincs e vallásban 
»mindenek prófétái az Úrnak« s Izráel legnagyobb fia a 
vámosokhoz és hünösökhöz megy. Természetimádás az 
Izraelitáknál sohasem tudott lábra kapni, mindig jobban 
érezték Isten transcendentiáját, mint immanentiáját s a mi 
a zsidó vallásra áll, az áll a keresztyén vallásra is. 

Az ethikai vallásban a személyes elem, személyes 
hit, bizalom, engedelmesség, személyes, élő Istent kiván. 

S ebben rejlik minden vallás próbaköve. Ha a dolgokat 
valódi nevükön neveznénk s nem használnánk különböző 
neveket, úgy nem lehetne olyan e zavar, hogy például 
Spinoza azt mondja, hogy »Isten szeretete s a mi szere-
tetünk egy és ugyanaz*, mert az egyik legalább is nem 
áll. Ha atheistikus vallásos gondolat és érzület él az em-
berben, személyes és ethikai jellegével úgy alkalmas arra, 
hogy egy mély és gazdag lelkületet ébreszszen és tartson 
fenn. A vallásosban van az ethikainak is szabad tere. 
Az ethikai jelenleg fenyegetve van; fenyegeti a moristikus 
egység felé törekvő gondolkodásmód, s az erő fogalmának 
győzelmei. Ezen vallásban az ethikai biztonságban van, 
a mi azonban mást jelent, mint azt, hogy az ethikai a 
vallásostól függ; mert ez nem volna igaz. Elbetegedéstől 
az ethikait ilyen vallásos érzés megőrzi. Az ethikának 
alapja végezetre is csak a szeretet, az a szeretet tudni-
illik. a mely maga felett egy személyes Istent ismer el. 
A vallásos tudat az erkölcsinek átalakulása. 

Pápa. Dr. Antal Gém. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A protestáns család lapja. 

Minden művelt protestáns ember előtt ismerősek 
azok kísérletezések, melyekkel lapot akartak teremteni a 
protestáns család számára, szépirodalmi, társadalmi, képes 
hetilapot, mely a protestáns társadalmi élet orgánumává 
legyen. A kisérletek eddig egvtől-egvig kudarcot vallottak, 
hogy miért annak megkísérlem okát adni; most a Luther-
társaság rendkívül ajánló égisze alatt indul meg ilyen 
célokkal egy kis lap, ez sem viszi sokra, hogy miért, 
annak is megmondom az okát. 

Minden lapunknak, már megindulásakor szeme előtt 
kell tartania azt a közönséget, melyhez szólni fog, ismerni 
kell ennek érdekeit, érzelmeit és törekvéseit. A protestáns 
család lapja a protestáns társadalomhoz szól. De van-e 
ilyen Magyarországon ? Vannak kiváló embereink, vannak 
gyülekezeteink, melyekben élénk egyházi életet teremtenek 
apostoli lelkű papok, vannak intézményeink, de az a szellem, 
mely a protestantismus elveiben gyökerezve a protestánso-
kat sajátos társadalmi érdekeik elérésére egybeolvasztaná, 
hiányzik. Nem szűkkeblű elzárkózást értek ezalatt, hanem 
a protestantizmus elveiben rejlő erőknek a társadalmi életbe 
való átvitelét, felhasználását azoknak az erőknek, melyek 
a reformáció óta folyton küzdenek a kasztok, előítéletek 
és a vakság ellen. 

Példának ott van a zsidóság. Ki tagadná el a zsidó-
ság rengeteg hatalmát a társadalmunkban? Sajtójuk min-
den ágában kifejlett, vannak napilapjaik, még a keresztyének 
is azokat olvassák, van zsidó stylu magyar irodalom Kiss 
József és tanítványai által, van élclapjuk, a legjobb magyar-
politikai élclap: a Borszem Jankó. íme a társadalmi erőit 
kifejtett vallás. 

Igaz ugyan, hogy a protestáns társadalomnak egybe-
gyűjtése igen nagy nehézségbe ütközik ezáltal, hogy külö-
nösen az ágostai evangélikusok gyülekezetei között sok az 
idegen nyelvű s a magyar szóval hozzájuk szóló irodalom 



nem hathat reájuk. De ez csak ma van így. Mihelyt a 
protestantizmus erősebben hat a magyar társas életre, a 
magyarság is erősebben hat vissza a protestáns gyüleke-
zetekre. 

Természetesen szükség van első sorban protestáns 
politikai napilapra, mely az eseményeket a protestáns világ-
nézet felfogásában tárja közönsége elé. Mondtam, hogy 
embereink vannak. Ehhez is lesznek, a kik jól megoldják 
ezt a feladatot. 

De e cikkben kiválóan a protestáns hetilappal aka-
rok foglalkozni s elmondom, hogy nézetem szerint milyen-
nek kell annak lenni. 

Első sorban az egyetemes és a magyar egyháztörté-
nelemből kell hoznia népszerű, de irodalmi színvonalon 
álló ismertetéseket Ízlésesen illustrálva, azután theologiai 
rovata legyen, hasonló zsánerben; nyisson tért a lap a 
protestáns társadalom létező formái: dalkörök, egyletek stb. 
számára, hozzon működésükről rendes tudósítást, adja ki 
vezétőik arcképét; vonja magára az ifjúság figyelmét az 
által, hogy a borítékon a világirodalom jelesebb műveinek 
kivonatát adja az ifjú munkatársak tollából segítségére 
mindazoknak, a kiknek az illető művet elolvasni idejük, 
vagy alkalmuk nincsen; kisérje figyelemmel a lap a hét 
eseményeit s ha azokban protestáns ember szerepel, hoz-
zon képet róla; mindenek fölött pedig nagy gondot kell 
fordítani a szépirodalmi részre, van elég neves protestáns 
írónk, kik most szétszórva idegen célok mellett szolgálnak, 
ezeket gyűjtse egybe. Ezek a lap szerkesztésére tett észre-
vételeim. 

A terjesztéshez szükséges: országos terjesztő bizott-
ság szervezése. Felszólítást kell küldeni a protestáns papok-
hoz s bizonyára minden lelkész beáll a bizottságba. Ilyen 
módon körülbelül ezer előfizetőre lehet számítani. 

Ezer előfizetőnél körülbelül így állanának a lap költ-
ségei : a hetenkint két íven megjelenő számok nyomási 
költsége egy számra 60 frt, egy évre 3120 frt, számon-
kint öt kép, ebből egy rézmetszet összesen 40 forint, egy 
évre nyomás és kép: 5200 frt, hirlapbélyeg 320 forint. 
Összes kiadás: 5720 frt, előfizetésekből (évi 6 frt) 60Ü0 frt. 
Ezenkívül jövedelmet képeznek a hirdetések és minden 
további ezernél elesik a képek ára 1040 frt értékben. 

Fontos dolog a szerkesztő megválasztása is. A lap 
színvonalának emelésére feltétlenül szükséges, hogy neves 
író vegye a kezébe az ügyet pl. Baksay Sándor. 

Ezek után könnyű kimutatni, azért szűnt meg a jó 
szándékkal megindult »Mi Otthonunk« Pozsonyban s miért 
nem fog gyökeret verni a Luther-társaság új lapja. Annál 
hiányzott a jó adminisztráció, nem volt pénze, nem len-
dülhetett föl, itt hiányzik a vonzó szépirodalmi rész, a 
mellett a lap drága, mert csak egy kis ív és kétheten-
ként jelenik meg, nagyobb lapot olcsóbban lehet kiállítani 
és adni. 

Ezeket akartam elmondani a protestáns család lapja 
dolgában, ha valakinek van még hozzátenni valója, mondja 
el. hogy ne kerüljön le napirendről az a szükséges jó dolog. 

Eperjes. —vas. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Ifjúsági egyesületünk vendégei. 
Budapesti evangeliumi alapon álló református ifjúsági 

egyesületünket kiváló és buzgó emberek tisztelték meg 
látogatásukkal. E látogatások felvillanyozták az egyesület 
tagjait s erősítették bennök azt a tudatot, hogy nincsenek 
egyedül, nemcsak azért, mert az Atya velők van, hanem 
mert az élő Krisztusban hivők is velők vannak lélekben 
s alkalom adtán megmutatják szives érdeklődésüket. 

Szeptember 19-én csütörtökön Baksay Sándor solti 
esperes vett részt összejöveteleink egyikén. Rövid ima után 
a mi kedves elnökünk, Szilassy Aladár felolvasta a János 
I. levele I V-ik részének 15—21-ik verseit. Az ifjak ugyanis 
a csütörtök esti összejöveteleken, a fenséges eszmékkel és 
igazságokkal telt levelet olvasták részről-részre és elmél-
kedvén az isteni tartalom felett, erősítették hitőket. A bibliai 
rész felolvasása után az elnök emelt szót s azt mondta 
először is, hogy a Szent írásnak ezt a részét szereti leg-
jobban, mint a melyben az Isten szeretetét s általában a 
szeretetet oly ragyogó színekkel festi a szent író. Közbe-
vetőleg legyen mondva, nagyon szeretném tudni, hogy a 
többi gondnok és tanácsbiró urak a bibliának mely leveleit 
forgatják legszívesebben? Azután rámutatva arra, hogy az 
Isten szeretete miként munkálkodik az emberi lélekben, 
miként tölti meg azt szeretettel s hogy ez a szeretet elűzi az 
örök ítélettől való félelmünket, mert bízunk abban, hogy 
az Örök Biró majd talál bennünk valami hozzá hasonlót, 
valamit az ő örök szeretetéből és kárhozatra nem vet. Majd 
az egyesület szeretett vendége emelt szót. Azzal kezdte, 
hogy ő •» mostanra* nem készült. Meg is ijedtünk egy kicsit 
De aztán nagyon megvigasztalódtunk, a mikor láttuk, hogy 
ha »mostanra* nem készült is, sok »máskorra* készült. 
Bizonyságot tett arról, hogy a classicus írók műveiben, 
melyeknek fényessége elhomályosítja a mi egyszerű biblia 
íróinkat, nem találta fel a szeretetet, az irgalmat. Még az 
ó-testamentomban sem tűnik az úgy fel, mint az emberi 
élet főereje. A tökéletes, nemcsak parancsolt, de gyakorolt 
szeretetet is a Krisztus hozta a világra. Majd többen emel-
tek szót s a jelenlevők egyike arra utalt, hogy a keresz-
tyén szeretet gyakorlása mily nehéz s mennyire szükségünk 
van e tekintetben is a Krisztus támogatására, a ki gyűlölni 
tudta a legkisebb bűnt is s mégis szeretni tudta e bűnökbe 
teljesen elmerült lelket is. Azután ismét szeretett vendégünk 
szólalt fel, kifejtvén, hogy a keresztyénség egyik leghatal-
masabb dogmája, a praedestináció van kifejezve a IV. rész 
19-ik versében mely így hangzik: Mi szeretjük öt\ mert 
ö szeretett minket először. A mi szeretetünknek, életünknek, 
üdvösségünknek az Isten tökéletes szeretete az alapja. Az 
összejövetel után, melyet imával zártak be, a Nagytiszte-
letű férfiú kezet szorított a jelenlevők mindenikével s be-
mutattatván magának az ifjakat, örömmel constatálta, hogy 
azok közt bölcsészethallgató, juris doctor. meg távirdatiszt 
is van, csak azt a hibát követvén el, hogy a nem — 
theologusok összeszámításánál az elnököt mellőzte. Úgy 
látszik, nem vette észre, hogy Szilassy Aladár bibliamagya-
rázata >esak* egy világi magyarázata volt. 

Szept. 23-án hétfőn Fekete Gyula nagy-kikindai ref. 
lelkész tartott szép bibliamagyarázatot az ifjúsági egylet 
összejövetelén. Hétfőn este rendesen egy-egy ismeretter-
jesztő felolvasást és egy-egy szép szavallatot hallgatnak 
meg az ifjak, de mivel az egyesület iparostagjai csak a 
hétfői összejövetelekre jöhetnek el, (mert ezek este 72^-kor 
tartatnak a theol. nagy termében, míg a csütörtöki 6-kor) 
hát ilyenkor is tart valaki egy kis rövid 8—10 percig 



tartó bibliai elmélkedést. Szept. 23-án ép itt időzött a mi 
kedves barátunk, a nagy-kikindai lelkész és miután el-
mondta, hogy mily szép volt a gályarabok emlékszobrának 
leleplezési ünnepélye, s hogy a Debrecenben felavatott 
61 ifjú lelkipásztor vezérszónoka mily hatalmas szónok-
latban ajánlotta a belmissziói működést, talált magának 
időt arra is, hogy az ifjak előtt e szavakról elmélkedjék: 
Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfiának ? Elmondta, 
hogy a mai társadalom alaphangja e gúnyos, kaini hang, 
hogy az önzés és érdek által vezettetve sokan készek min-
denki mást eltiporni, hogy az evangelium híveinek a Krisztus 
nyomdokaiba kell lépniök. Menjenek hát az ifjak és hozzák 
vissza a bün és hitetlenség utairól a tévelygőket. Vajha 
több esperes és lelkész is keresné fel akár ifjúsági, akár 
más vallásos összejöveteleinket, mint hogy egy szót erről 
is szóljak, pl. Fábián Mihály ireghi lelkész úr a hold-utcai 
iskolában vasárnap este ^^l-kor tartott összejövetelünkön 
vett részt s buzdította lelkes beszédben az ott megjelen-
teket. Mi nem félünk az utazó lelkészektől, sőt hiszszük, 
hogy egyházi életünk nyerne, ha az evangéliumnak más 
helyekről jött hívei is buzdítanák, lelkesítenék az itt lakó-
kat, az apostoli hitformában emlegetett »szenteknek egyes-
séget* így egy kicsit gyakorlatilag is demonstrálván. 

Az ifjúsági egylet még egy vendégéről kell megem-
lékeznem: Ez Mr. John Mott, az amerikai collegiumi 
ifjúsági egyletek titkára. Egy összejövetelen sem vehetett 
részt, de nagy érdeklődését magánbeszélgetés közben annál 
inkább kimutatta. Amerikai gyakorlatiasságával mindjárt 
felfedezte, hogy a budapesti evangeliumi tevékenységeknek 
egy centrumra, egy szép keresztyén otthonra lenne szük-
ségük. Az a szétszórtság, hogy egyszer ide, máskor más-
hova hívjuk az embereket s aztán ha ma egy-egy órára 
rendelkezésünkre áll is valamely helyiség, hát másnap 
már nem áll: bizony mindez óriási akadály. Mondtam is 
Mott úrnak, hogy hiszen eleget tervezgetjük mi s hirdet-
getjük egy otthon létesítésének szükségességét, de az 
eszme fontosságát nem értették még meg annyira, hogy 
hatalmasabb akciót lehetne kezdeni. Mott úr aztán azt 
kérdezte, hát mi módon gondolnám az eszme megvalósí-
tását. Én a következőkben adtam kifejezést gondolataim-
nak. Budapesten egy nagy házat kellene építeni, melynek 
egy része bérház lenne,egy másik részt pedig evangeliumi 
egyesületi tevékenységek céljaira kellene szánni. Az épület 
emelésére kellene valami 300 ezer forint. Ennek fedezé-
sére 1. adományokat kellene gyűjteni s mondjuk, e gyűjtés 
eredménye lenne 50.000 frt; 2. az ügy iránt érdeklődő 
embereket arra kellene buzdítani, hogy adjanak kölcsönt 
kamat nélkül s mondjuk így is kapnánk 50.000 forintot 
3. mások adjanak kölcsönt olcsó kamatra (2%-ra) s tegyük 
fel, hogy ily címen kapunk 80.000 frtot s végül egyesek 
adjanak kölcsönt 4 % - r a s ily címen vegyük fel, hogy bejő 
120.000 frt. Ez összesen 300.000 frt. A mi a kölcsön-
törlesztést illeti, az adományokat kivéve, a kölcsön adott, 
összegeket be kellene osztani 200 frtos részvények alak-
jában 50—60 évre s az évenként (a 4-ik, 5-ik éven 
kezdve a visszafizetést) kihúzott számokkal jelelt részvé-
nyek tulajdonosainak visszafizetni a tőkét, a hátramara-
dottaknak pedig fizetni a kamatot.. 

A mi az így emelt ház evangeliumi célokra szánt 
részének kihasználását illeti, hát kellene egy 1., nagy terem 
800—1000 ülőhelylyel a földszinten és karzaton; 2. néhány 
kisebb terem. A nagy teremben lehetne tartani. 1. vasár-
napi istenitiszteleteket; 2. vallásos estélyeket; 3., szaválási, 
zenei előadásokat; 4. jóravaló felolvasásokat, melyek ha 
nem közvetlenül is, de közvetve az evangelium ügyét moz-
dítják elő; 5. tisztességes és megállapodott egyesületeknek 
gyűléseik tartására át lehetne engedni a termet s végül 6. egy 

ily nagy teremben tarthatná a református zsinat gyűléseit és 
nem kellene a vármegye házából a ref. gymnasium ter-
mébe vándorolnia. A kis termeket fél lehetne használni 
kisebb összejövetelekre. E termek közül lehetne egyik olvasó-
terem az evangeliumi ifjúságnak, a másik a Lorántffy 
Zsuzsanna-egylet terme, a harmadik gyülekező s társalgási 
hely a fővárosba jövő protestánsoknak. Mennyi erő, mennyi 
energia s mennyi szeretet áradhatna ki egy ilyen épület-
ből nemcsak Budapest közönségére, de az egész magyar 
hazára. 

De ez még nem minden. Az »otthon* bérháznak 
szánt részében el lehetne helyezni a theologiát, lakást 
lehetne adni a prot. egyetemi polgároknak és azt hiszem, 
arra már kapnánk pénzt, hogy azokat bizonyos kedvez-
ményekben részesítsük. E bérházban lakhatnának a theol 
tanárok közül többen, a kik aztán az evangeliumi szelle-
met ápolhatnák az ifjakban 

Az én amerikaim erre lelkesülten kiáltott fel: Ezt a 
tervet közlöm amerikai gazdag emberekkel és remélem, 
hogy segítik Önöket. Hiszen egyetlen egy gazdag amerikai. 
Mr. Stokes kevés hiján 200.000, mondd: kétszázezer frtot 
adott a párisi evangeliumi ifj. egyesület épületére, hogy 
így abban a nagy pogány városban bizonyságot tegyen a 
megfeszített és feltámadott Krisztusról. 

Azt tudom, hogy az én amerikaim megtartja igéretét, 
de buzgólkodjunk magunk is. Fejtsünk ki minél hatalmasabb 
evangeliumi tevékenységet! Virágoztassuk fel evangeliumi 
szellemű egyesületeinket! Ne szégyeljük, hogy azok kicsiny 
mustármagból fejlődtek. Imádkozzunk és áldozzunk többet 
és a »keresztyén otthon*-hgLn nemsokára felmagasztosult 
örömmel énekelhetjük: Te benned bíztunk eleitől fogva. 

Szabó Aladár. 

B E L F Ö L D . 

Az ág. evang. egyház egyetemes gyűlése. 
Október 9 —12-ik napjain Budapesten báró Prónay 

Dezső egyet, felügyelő és Baltik Frigyes legidősb püspök 
elnöklete alatt nevezetes gyűlést tartott az evang. egyház 
egyeteme. A gyűlést isteni tisztelet előzte meg, melyen 
Farbaky József nyíregyházi esperes fungált. A közgyűlést 
b. Prónay D. nyitotta meg nagyszabású beszéddel. 

Lényeges változások állottak be — úgymond — 
hazánk és egyházunk beléletében. Részben törvényhozási 
intézkedések által változott meg az egyház helyzete hívei-
vel szemben, a mennyiben az állam megszűnt polgárainak 
vallásos érzelmei fölött őrködni, s ezzel az egyházra hárul 
az a nagy feladat teljesen, hogy az egyházi élet szorgosabb 
ápolása által az állami és társadalmi élet erkölcsi alapjait 
megerősíteni segítse. A zsinat alkotásainak életbeléptetése 
most van folyamatban. Ritkán van nagyobb átalakulás a 
nélkül, hogy egyik-másik oldalról akadályt ne gördítsenek 
eléje. Ezeket az akadályokat azonban sikerülni fog, azt 
hiszi, minden nehézség nélkül hamar elhárítani. 

Az egyház jövőjét és fejlődését ő nem félti kívülről 
jövő támadásoktól, de csak akkor nem, ha a reformáció 
lényeges jelentését átérezve és megértve, annak szellemé-
ben haladunk. Hatásosan fejtegeti a reformációnak e békítő 
szellemét, mely a legnagyobb ellentéteket el tudta simítani. 
Hit és tudás kiegyenlítése volt a reformációnak elméleti 
vívmánya a XVI-ik században; ez az egyik feladata az 
ev. protestantismusnak ma is. Evangeliumi erkölcsi tiszta-
ságot és puritanismust honosított meg a reformáció a 



XVI-ik század fényűző és ledér szellemével szemben; ezt 
az ethikai reformot kell megvalósítani ma is az ev. egy-
háznak. Az őskeresztyénség szeretetközösségét állította 
vissza a XVI-ik század reformációja; az élet és szeretet 
keresztyénségét, a szeretet kultuszát és gyakorlatát kell 
meghonosítani ma is a modern önzés és ridegség világá-
ban. »Nem a fényes bibornok palástjától féltem én egy-
házamat. inkább félek a misericordiánus barát és apáca 
hittérítő és könyörületgyakorló tevékenységétől 

A hatalmas megnyitó egyik kimagasló pontja volt 
az idei konventnek, mely az ezután felolvasott felügyelői 
jelentés kapcsán jegyzőkönyvi elismerést szavazott Karsay 
Sándor lemondott püspöknek, jegyzőkönyvileg megörökí-
tette néhai Szentiványi Márton dunáninneni volt felügyelő, 
valamint Desseívffy Ottó esperes felügyelő emlékét, szives 
rokonszenvvel fogadta Laszháry Gyulának dunáninneni 
felügyelővé és Zelenlca Pálnak tiszakerületi püspökké tör-
történt újból való megválasztását. 

Nevezetes pontja volt a tárgyalásnak a horvát-
szlavon egyliázah ügye. A bányai kerület határozati javas-
lata. mely a horvát egyházak külön egyházmegyévé ala-
kulását és a magyarországi egyetemes egyháztól való 
elszakadását meg nem erősíti, hosszas vita után, melyben 
Trsztyénszky előadón kívül Andorica, Bélohorszky, Fahiny, 
Győry stb. vettek részt, a konvent megerősítette, s egy-
szersmind feliratot intéztet a horvát bánhoz s megkö-
szönvén ebben az ügyben tett törvénytisztelő tapintatos 
intézkedéseit, felkérendőnek határozta, hogy továbbra is 
szerezzen érvényt, a zsinati törvényeknek. 

Élénk eszmecsere folyt az államsegély felosztása, s 
nevezetesen a fölött, hogy az egyetemes gyűlés, vagy a 
kerületek oszszák-e fel a rendes 24 ezer frt és az újabb 
50 ezer frt közalapi segélyt. Hosszas vita után Győry 
Elek indítványára a rendes 24 ezer frt államsegély fel-
osztását az egyetemes gyűlés jogkörébe, az 50 ezer frt 
fölötti rendelkezést pedig az egyházkerületek hatáskörébe 
utasították. 

Nagy érdeklődéssel tárgyalták a tiszai egyházkerület 
indítványát a prot. egyház állami dotációja iránt az 1848. 
XX. t.-c. értelmében. A szónokok elmondták, hogy erre 
a prot. egyháznak a hivatolt törvény alapján is, a nagy 
nemzeti és kulturális szolgálatok alapján is, meg a vi-
szonosság és kölcsönösség alapján is joga van, de meg 
a változott viszonyok is sürgetik s a liberális kormány-
férfiak is többször megígérték a rendszeres és arányos 
javadalmazást. Gyurátz, Kulinyi G., Veress, Szentivá-
nyi, Zelenka (nagy hatású beszédben) Perlahy, Haviár, 
Fahiny s több mások felszólalása után az egyetemes 
gyűlés a Szentiványi Árpád által benyújtott következő 
indítványt fogadta el : 

»Az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy fölterjesz-
tést intéz a kormányhoz az államsegély ügyében. A föl-
terjesztés szövegezésével és fölszerelésével a tiszai egyház-
kerület indítványa értelmében az államsegély ügyében 
kiküldött ötös bizottságot bizzák meg s annak benyújtását 
az egyetemes gyűlésen választandó bizottság teljesíti.« 

A bizottság megválasztása izgatott jelenetekre adott 
alkalmat, mert se Prónay, se Zelenka nem volt hajlandó 
részt venni a küldöttségben. Két ízben is zárt értekez-
letet tartottak ebben az ügyben s végre a bizottságot kö-
vetkezőleg alakították meg: Radó Kálmán és Baltik Fri-
gyes elnöklete alatt Gyurátz Ferenc, Horváth Sándor, 
Szentiványi Árpád, Zay Miklós gróf, Láng Lajos. 

Az utolsó napi ülésen a lelkészeknek adandó uta-
sítással foglalkozott a konvent, mely beható eszmecsere 
után Sztehlo Kornél szövegezésével elfogadta a lényeges 
pontjaiban következő utasítást. 

»A kihirdetés a felek kívánságára ezután is az 
esketést megelőzőleg történik, de az esketést, kihirdetés 
hiányában, nem lehet megtagadni. Az ily esetnél azonban 
a megtörtént megáldást utólag kell kihirdetni. 

Az egyházi esketés meg nem tagadható, ha a felek 
mindegyike, vagy csak egyike is ág. hitv. evang. vallású. 
Megáldható a házasság akkor is, ha az egyik fél evan-
gelikus vallású, de a másik fél nem keresztény. 

Figyelmezteti az utasítás a lelkészeket, hogy a polgári 
házasságot megelőzőleg egyházi esketést végezni szigorú 
büntetés terhe alatt tilos; csak oly esetben végezhetnek 
ily előző esketést, ha a házasfelek egyike halálos beteg. 

A lelkészek igyekezzenek a jegyeseket arra bírni, 
hogy az 1868. törvény alapján neveljék majd születendő 
gyermekeiket (a fiúk az atya, a leányok az anya vallását 
követik.) 

A lelkészek ezután is jogosítva lesznek az esketési 
stóla szedésére. 

Az evangelikus lelkész minden nála. jelentkezőt, ha 
még keresztelve nem volt, megkeresztelhet. 

A lelkész bármely halottat eltemethet, még más val-
lásid is, ha annak illetékes lelkésze a temetést megtagadta. 
A halál neme nem ok a temetés megtagadására«. 

A négy napig tartott ülés ezeken kívül még több 
fontos közigazgatási, tanügyi és más természetű lőlyóügyet 
intézett el, melyek közül kiemeljük a pozsonyi theologiai 
akadémiai bizottságnak azt a korszerű és okszerű indít-
ványát, mely javasolja, hogy az ág. evang. egyház három 
theologiai intézete egyesíttessék. Az indítványt az egyetemes 
gyűlés élénk rokonszenvvel fogadta s előkészítés és érlelés 
végett kiadta az eperjesi és soproni theol. intézetek fen-
tartó testületeinek. 

Érdeklődéssel várjuk: lesz-e valami ebből a külön-
ben nem új, de nagyon korszerű és életrevaló javaslatból. 

V. J. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia protestantizmus köréből. 
Időnként bámulattal olvassuk a tudósításokat francia 

hitrokonaink óriási tevékenységéről s az általuk kifejtett 
hatalmas keresztyén munkáról. S bár e tekintetben maga-
san fölöttünk állanak: a kisded francia prot. egyháznak 
is megvannak a maga hiányai, fogyatkozásai Igazán saját-
ságos, hogy miként a múltban sorsunk közös volt, az 
ő történetük is, mint a miénk, a szenvedés, az elnyomatás 
hosszú láncolata: úgy jelenben is bajaink, fogyatkozásaink 
csaknem ugyanazonosak. A különbség közöttünk az, hogy 
ők vállalkozóbbak, energikusabbak, mint mi. S így, dacára 
annak, hogy nálunknál hétszerte kevesebben vannak, mégis 
több eredményt tudnak felmutatni, mint mi. Talán oku-
lásunkra szolgál, ha a Christian Worldból átveszszük a 
francia protestáns egyház jelenének ismertetését. A tudó-
sítás így hangzik: 

Nem rég egy tekintélyes francia protestáns így nyilat-
kozott: »A mi egyházunk még ma sem heverte ki a 
nantesi edictum visszavonásának szétzúzó és megfélemlítő 
következményeit. Lelkészeink még ma is félénkek. Nem 
merik még ma sem kifejteni a kellő buzgalmat, hogy a 
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protestantismust ismét olyan nagy hatalommá tegyék 
hazánkban, mint a milyen volt Calvin és Coligny idejé-
jében«. E szavakban sok igazság van. 

Mert a rómaiak és az agnostikusok nemcsak háttérbe 
szorítják a protestáns lelkészeket, hanem úgylátszik, ezek 
magok is belenyugosznak a dolgok ilyetén folyásába. A mi 
még rosszabb, pártokra valának szakadva. Nagy kisebb-
ségben lévén a rómaiak és az agnostikusokkal szemben, 
sorakozniok kellett volna, hogy merészen manifesztálják: 
> egyesülésben van az erő«. 

Ujabban nemes javulás állott be. Le signal című 
lap alapításával létrejött az irodalmi egyesülés. Erre nézve 
legtöbbet tett és fáradozott Vasseur Mihály, több evange-
liomi és emberbaráti társaság párisi ügynöke. Az ő biblia 
és tractatus raktára közel a Louvre és Palais Royalhoz, 
a főváros közepén az ev. igazság és irodalom világítótornya. 
Vassuer budította, sürgette hitsorsosait, hogy töltsék be 
Isten tervét. Ne igyekezzenek, mint eddig tevék, csupán 
békés kereskedők, hivatalnokok és [tudósok lenni, hanem 
lobogtassák magasan a tiszta evangelium fáklyáját, kezd-
jenek propagáló munkához, létesítsenek tevékeny misszió-
kat. Szava visszhangra talált. Eredménye a Le signal lett. 
Egy kitűnő lap, ügyes szerkesztőkkel, mely már is emelte 
a protestantismust a közbecsülésben. 

A protestánsok főleg délen, Nisme és Montauban 
vidékén és a Cevennes hegyekben laknak. A hol kétszáz 
éve oly rettentő üldözéseket álltak ki, és a hol a hithűség-
nek oly sok hősi példáját adták őseik. Itt a lelkészek és 
a nép, északon és Párisban lakó testvéreiknél sokkal tisz-
tábban megtartották a calvini tanokat. Ma már békében 
élnek r. kath. polgártársaik között. Az állam védi és segíti 
őket. Mint minden más vallasú lelkészeket, a protestánsokét 
is az állam fizeti. Az állami kongruához (circa 500 frt.) 
itt-ott a gyülekezetek is járulnak. 

A francia protestánsok, a csendes virágzás képét 
nyújtják, ügyes orvosok, ügyvédek, tanárok, iparosok, keres-
kedők, politikusok és államférfiak kerülnek ki belőlük. 
Hősies atyáik emlékét tisztelettel őrzik. És épen ez a múlt-
ban élő, a mult emlékein merengő voltukban rejlik egy-
házuk főgyengesége. Mert inkább a múltban, mint a jelen-
ben élnek. Az ilyen élet könnyű és kellemes — de Isten 
és az egyház ügyét nem igen mozdítja elő. 

A francia protestantismusnak a nem rég elhunyt 
Mc Ali, ez a hatalmas belmissziónárius adott erős len-
dületet. A franciák idegentől s különösen angoltól nem 
igen szeretnek a vallásiakból tanulni. Mc Ali, ez az angol 
misszionárius, kivételt képez. Ügyes, kedves modora meg-
nyitotta előtte a más előtt zárva maradt ajtókat. Ő meg-
értette a francia geniust. Kiváltképen azért, hogy ő Krisz-
tust hirdette. Az Úrnak csodái, példázatai, tanításai és 
szenvedéséből készített népszerű expozíciókat. »Ez az, a 
mit mi francia protestánsok leginkább óhajtunk,« mondá 
egy francia. 

Több francia hitrokonunk mondja, hogy lelkészeik 
Pál apostolt sokszor többre veszik Krisztusnál. Leveleit 
az evangéliumok rovására magasztalják. A protestantis-

musnak ez a hibája valószínűleg másutt is megvan. De 
szerencsére újra érvényre kezd jutni a keresztyén igazság, 
hogy a mi hitünk és prédikálásunk tárgya: egyedül a 
Krisztus. Kívánatos, hogy hozzájuk mielőbb elérkeznék ez 
a mozgalom. 

A francia egyház oly ragyogó nevekkel nem dicse-
kedhetik, mint még nem rég is — de azért most is nagy 
számú kitűnő férfiakat és nőket mutat fel. A vallásos 
és emberbaráti munka érző szivekre és munkás kezekre 
talál náluk. Pl. Robin, bellevillei lelkész (Páris északi 
részein) egy szegény leányok menhelyét és egy, az elbo-
csátott fegyencek műhelyét gondozza. Arboux lelkész má-
sokkal, a börtönök protestáns lakói közt visz végbe 
hasznos munkát. 

Mc Ali a franciáknak nagy és szükséges leckét adott 
arra nézve, hogy miként kell szervezni a belmissziót. S 
ha a francia protestánsok követik az ő módszerét, és 
Krisztust oly egyszerűen és érthetően hirdetik mint ő; 
úgy a francia protestantismus tevékenysége és nagyszerű 
terjedése bizton várható. 

Ch. W. —a—s. 

I R O D A L O M . 
** Az utolsó évnegyed alkalmából biza-

lommal felkérjük Lapunk évnegyedes előfizetőit, 
hogy előfizetésöket megújítani szíveskedjenek; egy-
szersmind a megrendelőket is tisztelettel figyel-
meztetjük elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap 
szerkesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek ; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

Munkácsy Sándor Egyházi beszédeinek kiadója 
Bocsor Lajos, külső-somogyi esperes, a beszédek I. köteté-
nek eddigi megrendelőihez, a következő jelentést küldötte: 
Több helyről érkezett felhívás hozzám, hogy Munkácsy 
Sándor beszédeinek II. III. kötetét is bocsássam nyilvá-
nosság elé. Miután pedig ez csak az I. kötet példányai-
nak nagyobb mérvű kelendősége által történhet meg, az 
I. kötet árát le kelle szállítanom. Hogy azonban ez ár-
leszállítás által eddigi megrendelőim ne károsodjanak: sietek 
a Nt. ur becses tudomására juttatni, miszerint az Ön számára 
a II. kötet, a megjelenési árnál 40 krral olcsóbban és 
így 70 krért fog bérmentesítve megküldetni. E beszédek-
ről Szentkuty Károly, ki azokat e lapokban ismertette, a 
kiadóhoz augusztus havában küldött levelében utólag így 
nyilatkozik: »Beleszerettem e beszédekbe s tudom, hogy 
hallgatóimra is kedvező hatással voltak e beszédek«! Alább 
pedig így: »van e beszédekben olyan valami, a mi egyéb 
szerzők beszédeiben nincs. Valami sajátságos jó s kellemes 
zamat, mely a nemes borokat jellemzi s a kiválóbb szelle-
mek te rmékei tKaphatók e beszédek a kiadónál Tengődön 
(postahely Tolnamegyében) 1 frt 10 kr. előleges beküldése 
vagy postai után vétel mellett. 

** Csánki Benjámin Egyházi beszédeire hirdet 
előfizetést Báez Miklós kúnhegyesi ev. ref. lelkész. Csánki 
segédlelkész Kúnhegyesen, Rácz M. mellett, kiről egész 



elragadtatással ekként ír a főnöke: »Mi — mondja az 
előfizetési felhívásban — a kik ismerjük, bámuló tiszte-
lettel és szeretettel hajlunk meg az ő ifjúsága előtt és 
biztosak vagyunk róla, hogy ha müvei nyilvánosságra 
jutnak, így fog meghajolni előtte a nagy közönség is. . . 
Én az ő műveinél, egyházi irodalmunkban, szebb, jobb, 
az egyházi beszéd magasztos céljának inkább megfelelő 
műveket nem ismerek.. . Az az igaz bibliai szellem, mely 
e beszédek mindenikét áthatja; az az alapos fejtegetés, 
mely diadalmasan lehat a biblia legnagyobb mélységeire 
is; az a felségesen fenszárnyaló költői lélek, mely nem 
szédül meg a biblia égbenyúló szirtéin sem; és az a 
bámulatosan gyönyörű, zengzetes nyelvezet, mely a leg-
súlyosabb gondolatokat is oly találóan s oly hízelgő mó-
don tudja kifejezni: mindenhol igazi mély hatást biztosí-
tanak e művek számára, lelkésztársaimnak pedig valódi 
kincses bányául fognak szolgálni.« E lelkes ajánlat mellett 
méltán kíváncsi lehet a közönség: miként kamatoztatja 
Gs. B. a reá bizott tálentumokat. A beszédből 12—14 
ívnyi kötet fog most még a jövő hóban megjelenni. Elő-
fizetési ára 1 frt 50 kr., mely november 15-ig Rácz Miklós 
lelkészhez Kúnhegyesre küldendő. 

** Reformátusok Lapja cím alatt a »Szatmári 
protestáns irodalmi kör« közlönyeként egyháztársadalmi 
hetilap indult meg Mátészalkán Biki Károly györgyteleki 
és F. Varga Lajos majtisi ref. lelkészek szerkesztésében. 
Az űj lap célját a szerkesztők következőleg körvonaloz-
zák: »Egyháztársadalmi lapot adunk, tehát nem egyházi 
szaklapot, nem is néplapot, hanem a művelt prot. közön-
ségnek, úgy lelkészeknek és tanítóknak, mint értelmes 
világi egyéneinknek, presbytereinknek akarunk oly lapot 
adni, mely a midőn az egyházi életet eleveníteni fogja 
közöttünk, szellemi kapcsot képezend az egyház és annak 
világi tagjai között*. Az első számban tartalmas jó cikkek 
olvashatók F. Varga Lajos, Kiss Bertalan, Tabajdi Lajos, 
Görömbei Péter tollából. Szivünkből kívánjuk a »Szatmári 
irodalmi kör* t. tagjainak: Vajha sikerülne minél ben-
sőbb kapcsolatot létesítenök az egyház és annak világi 
tagjai között! Mi azonban ezt nem hiszszük, nem hihet-
jük. Egyházirodalmi összes vállalatainknak az a legnagyobb 
bajok, hogy a világi elem csekély érdeklődést tanúsít irántok. 
Egyházi lapjaink, folyóiratunk, könyveink előfizetői és vá-
sárlói csaknem kizárólag a lelkészek sorából kerülnek ki. 
Míg ez a beteges állapot tart, addig hiába várjuk egyház-
társadalmi viszonyaink jobbra fordulását. Ez az egyik meg-
jegyzésünk. A másik az, hogy a szellemi és anyagi erők 
szétforgácsolásával egyházi ügyeinken vajmi keveset len-
dítünk. Az egyház érdekeit szolgáló lapunk már is több 
van, mint a mennyi szükséges; de olvasó és előfizető 
közönségünk, az kevés. Vájjon nem helyesebb volna, ha 
a »Szatmári prot. irodalmi kör* lelkes tagjai 100-an, 150-en 
oda állanának hézagpótló irodalmi vállalatokhoz: a »Prot. 
Szemlé«-hez, a »Koszorú*-hoz a »Kis Tükör«-höz stb. s 
szellemi és anyagi erejökkel ezeket támogatnák ?! Ideje 
volna már egyszer felülemelkedni a partikuláris és lokális 
szempontokon s a közegyház nagy érdekeinek előmozdí-

tása körül sorakozni. Mindezeket mi nem a »Reformátusok 
Lapja« ellen mondtuk el, sőt inkább örülnénk, ha az is 
életre vergődnék. Hanem elmondtuk az ellen az irányzat 
ellen, mely az irodalmi erőforgácsolásban keresi az üdvös-
séget, a helyett, hogy az irodalmi erők és munkásság 
tömörítésében rejlő erő és súly fokozására igyekeznék. — 
Különben a »Reformátusok Lapjá«-ra egész évre 4 frt, 
félévre 2 forintért lehet előfizetni a lap kiadóhivatalában 
Mátészalkán. 

** A magyar hitvalló lelkészek debreceni em-
lékoszlopa cím alatt a Debr. Prot. Lap különlenvomata-
ként csinos kis füzet hagyta el a sajtót. A füzetben le van 
írva Csiky Lajos tollával az özv. Hegyi Mihályné által 
emeltetett emlékoszlop leleplezési ünnepe, közölve Balogh 
Ferenc theol. tanár lelkes alkalmi beszéde és ZTissÁron püspök 
lendületes záró beszéde; le van írva a debreceni emlék-
kertben elhelyezett emlékoszlop és közölve a gályarabságra 
hurcolt 41 hitbajnok névjegyzéke. — A hitébresztő füzetke 
ára nincs jelezve, talán ingyenes terjesztésre van szánva. 

** Alkalmi és közönséges egyházi beszédekre 
hirdet előfizetést Mindszenti Imre debreceni ev. reform, 
segédlelkész. A beszédeket nagy részben angol és ame-
rikai hírneves szónokok műveiből dolgozta át és Debre-
cenben mondta el a szerző, ki jó szónok hírében áll. A 
250 lapra terjedő kötet előfizetési ára 1 frt 50 kr., bolti 
ára 1 frt 80 kr. lesz. Előfizetések és megrendelések októ-
ber végéig a szerző címére (Debrecen, Főtér) küldendők. 

** A Hajnal című belmissziói folyóirat 8-ik száma 
Szabó Aladár szerkesztésében két íven a következő tar-
talommal jelent meg. A prot. építő iratok terjesztésének 
fontossága Péter Mihálytól és ugyanaz Fülöp Józseftől, 
mindkettő pályanyertes mű, a Hajnal alapból díjazva. Ezek-
ben, valamint a többi apróbb közleményekben most is az 
az erőteljes, üde evangeliumi szellem nyilatkozik meg, 
mely a »Hajnal« köré már is nagyszámú olvasóközönséget 
gyűjtött. Az olvasók legnagyobb része itt is a lelkészek 
köréből kerül ki. Arra kellene törekednünk, hogy egyházunk 
világi tagjai közül is minél több pártfogója legyen a 
»Hajnal «-nak, mely a belmisszió ügyének szóval és tettel 
már eddig is megbecsülhetlen szolgálatot tett. A havon-
ként egyszer csinos kiállításban két íven megjelenő folyó-
irat előfizetési ára egész évre 1 frt, mely Hornyánszky V. 
könyvkiadóhoz küldendő be. 

E G Y H Á Z . 
Az egyházpolitikai reform befejezése. Az »Őrálló« 

írja: »A magyar állam vezető férfiai a fényben és dicsőségben 
úszva, meglátszanak feledkezni valamiről, a mi a fényre 
árnyat vet s akár nemzeti, akár kulturális, akár huma-
nisztikus szempontból véve, legnagyobb figyelmünket érdemli 
meg. Ertjük a magyar protestáns lelkészi kar ama nyo-
rát, mely az egyházpolitikai törvények életbeléptetése foly-
tán, kellő óvóintézkedések megtétele nélkül csak fokozódni 
fog.fc S ha most az egyházpolitikai törvények hatása alatt, 
különösen kezdetben, stólajövedelmük egy részétől is eles-
nek, már is tűrhetetlen szegénységük csak fokozódik s a 



protestáns egyházközségek egy része lassankint lelki gon-
dozó nélkül marad, a mi nemcsak valláserkölcsi elvadu-
lásra vezet, de magyar nemzeti szempontból is megbocsát-
hatlan bün«. E helyes észrevételhez mi még hozzáteszszük 
hogy egyházi főhatóságunk, sajtónk és tanácstermeink útján 
ne szünjünk meg folyton emlékeztetni és sürgetni az orszá-
gos kormányt ama többször és ünnepélyesen tett Ígéretére, 
hogy az 1848. XX. t.-c. rendelkezései értelmében a prot. 
egyházak anyagi dotációját rendezni fogja. Ez igéret bevál-
tása lesz az egyházpolitikai reform méltó befejezése. E 
nélkül biztos erkölcsi és anyagi romlásnak néz elébe a 
magyar nemzet három és fél millió evang. protestáns lakos-
sága. Örömmel regisztráljuk azt a tényt, hogy az ág, ev. 
egyház egyetemes konventje ebben irányban már megkezdte 
az akciót: felirat útján sürgeti a kormányt, hogy az 1848. 
XX. t.-c. alapján a prot. egyházat törvényhozás útján meg-
állapítandó rendszeres állami dotációban részesítse. Remél-
jük és elvárjuk, hogy a nemsokára összeülendő refor-
mátus konvent követni fogja a példát. 

Orgonaavatás. Lélekemelő ünnepet ült a gömör-
megyei Jánosit ev. ref. virágzó egyház e hó 6-án. Ekkor 
adatott át használatnak új orgonája, melyet Hardonvi és 
Angster zólyomradványi orgonaépítők készítettek 1500 
írtért. Az ünnepélyre a szomszéd falvakból is sokan 
sereglettek. A felavató beszédet Batta György simoníi 
lelkész tartotta. Az orgona költségeit az egyház közada-
kozásból állította elő. Az egyház virágzó éneklőkara 
egymaga 325 frtot áldozott reá. 

Megfelebbezett papválasztás. A debreceni ev. 
ref. egyház tizenkét tagja felebbezési. adott be az espe-
reshez Mitrovics Gyula megválasztatása ellen. Az esperes 
nyilatkozat végett leküldötte a felebbezést a debreceni 
presbyteriumhoz, mely azt e hó 11-én tárgyalta s a 
vádakat, melyek egy része a presbyterium ellen is irányul, 
egészben véve alaptalanoknak mutatta ki s azt javasolta, 
hogy a felebbezés utasíttassék vissza. A közhangulat 
általán elítélőleg nyilatkozik a felebbezés felől, melynek 
sorsa ilymódon előre tudható. 

Az esketési stóla megszüntetése ügyében egy-
házunk egyik előkelő tagjától következő nyilatkozatot 
kaptunk : Az esketési, sőt általában a papi stólafizetésekre 
nézve eleitől fogva az volt a meggyőződésem, hogy ezeknek 
kötelező volta megszüntetendő, mint ez az unitáriusoknak 
közelebb tartott bölöni zsinatán ki is mondatott, sőt a 
római és görög katholikus püspöki kar utasításában is 
inegpendíttetett. Az állandó és meghatározott lelkészi fizetés 
illetőleg javadalmazás szerintem az összes lelkészi functió-
kért járt. Visszás dolognak tartom tehát, ha például a 
keresztelés, temetés és házassági összeadásért külön lel-
készi díjazás követeltetik, ha a lelkipásztor azért, hogy a 
gyermeket a keresztyénségbe, illetőleg saját vallásfeleke-
zetébe felveszi, s a keresztség szentségében részesíti, ha azért, 
hogy saját hivét egyházi szertartású temetésével, mini 
végtisztesség tétellel ellátja, melyet a világiak felebaráti 
szeretetből és hitfelekezeti kegyeletből ingyen teljesíte-
nek, ha azért, hogy saját híveit egyházilag összeadja 
és megáldja, pénzt követel, sőt mint ez fájdalom olykor 
hirlapilag is szellőztetik, a szegénysorsú halott egyházi 
temetését a stóla megfizetésétől függesztvén fel, a ható-

ság részéről polgári temetést idéz elő. — Igaz ugyan, 
hogy a lelkészi díjlevelekben főleg a népesebb egyhá-
zaknál a stólafizetések jelentékeny helyet foglalnak el 
és bizton előirányozható tényleges jövedelem gyanánt 
sokszor számszerű összegben is szerepelnek, ez azonban 
nem gyengíti abbeli meggyőződésemet, hogy kivált a leg-
újabban megváltozott viszonyoknál fogva a stólafizetések 
kötelezettsége legalább ott, hol az állandó lelkészi java-
dalom is tekintélyes, jövőre mellőzendő, s az e tárgyú 
díjazás s az egyházközségi tagok önkéntes adakozására 
hagyandó annál inkább, mert a vagyonosabb hívek a stóla-
fizetést különben is a köztapasztalás szerint a szerződési-
nél nagyobb összegben szokták teljesíteni s így a kötele-
zettség megszüntetéséből tulajdonképeni jövedelemcsökkenés 
nem származnék«. 

I S K O L A . 

A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gresszus megtartásának idejétől már csak néhány hónap 
választ el. A rendező bizottság a magyarországi tanárok, 
tanítók s nevelők e nagy fontosságú mozgalma érdekében 
szükségesnek tartja, hogy a kongresszuson résztvenni kivánó 
tagok számáról már most tájékozódjék. Felhívja az ország 
tanárait, tanítóit, kisdedovóit, hogy a kongresszusra mi-
előbb jelentkezzenek. Különösen kéri a bizottság az 
egyesületeket, tanítói és tanári testületeket, hogy tagjaikat 
jelentkezésre bírni és közöttük tagsági gyűjtéseket ren-
dezni szíveskedjenek. A tagsági dijak és jelentkezések 
Mauritz Rezső főreáliskolai igazgatóhoz, a rendező bizott-
ság pénztárosához (Budapest, VI. Lovag-utca 18.) kül-
dendők. A jelentkezés csak a két forint tagsági díj lefi-
zetése esetén érvényes. Budapest, 1895. október 9. Az 
eln ökség. 

A nem-állami tanárok nyugdíjintézete lassan 
bár, de halad a megvalósulás felé. Az életbelépés késle-
kedése miatt észlelhető némi nyugtalanság lecsillapítására 
és megnyugtatásul tudatjuk, hogy az ezen ügy intézésével 
meghatalmazott bizottság szorgalmasan tárgyalja az inté-
zeteket s mihelyt egy intézettel készen van, azonnal fel-
terjeszti a minisztériumhoz. A tagok felvételi okmányai-
nak a szétküldése megkezdődött s pl. a budapesti reform, 
főgimnázium tanárai már meg is kapták a felvételi okmányt. 
Eddig 21 intézetnek mintegy 200 tanárát vette fel a nyug-
díjintézet kötelékébe. A csurgói főgimnázium tanárai pedig, 
mint Lapunknak írják, már be is fizették a járandóságot 
az adóhivatalhoz. Tudatjuk azt is, hogy a tanári fizetések 
után 5%-ot már az 1894/95. évre is be kell fizetni, vala-
mint a tanulóktól fejenként számított 3 frtot is. 

Az első promotio sub auspiciis regis folyó hó 
12-én tartatott a budapesti egyetemen. A királyt Wlassies 
Gy. közoktatási miniszter képviselte az ünnepélyen, melyen 
a tanügy és közművelődés számos kitűnősége, köztük Szász 
Károly és Szász Domokos püspökök is jelen voltak. Három 
kitűnő fiatal embert promoveáltak »ő felsége a király 
legkegyelmesebb pártfogása alatt« ú. m. Hegedűs Lóránt, 
Szládits Károly és Papp Ferencet, a kik összes iskolai és 



egyetemi tanulmányaikat kitűnően végezték. Az első Hegedűs 
Sándor országos képviselőnek a fia, a harmadik egy sze-
gény prot. tanító nagyreményű gyermeke. — Isten segítse 
őket, hogy lehessenek az életben is oly kitűnő emberek, 
minők az iskolában voltak! 

A kolozsvári theologia ünnepélyes felavatása, 
mint már említettük, november 3-án lesz az egyetemes 
konvent gyűlése alkalmával. Az ünnepély eredeti pro-
grammján, melyet a mult számban közöltünk. az a vál-
toztatás történt, hogy a theol. igazgató helyett, kit beteg-
sége tart vissza, Molnár Albert, a gyakorlati theologia 
tanára tartja az alkalmi beszédet. Az ünnepélyre a kon-
vent tagjain kívül a theol. akadémiák tanárai és egyházi 
lapok szerkesztői is meghivattak. 

A debreceni tanári kör szept. 28-án tartotta 
ujraalakuló közgyűlését, melyen elnöknek ismét Dóczi 
Imre ev. ref. főgimn. igazgatót választották. A kör meg-
szaporodott tagokkal s fokozott munkakedvvel kezdi meg 
ez évben működését. A munkaprogrammot e hó 6-án 
alapította meg egy bizottság Joó István egyházker. gimn. 
felügyelő elnöklete alatt, A kör legközelebb a közoktatási 
tanács reformját s a felsőbb leányiskolák szervezetét 
fogja tárgyalni. 

GYÁSZ ROVAT. 
t Csikay Imrének, elhunyt pásztorának impozáns 

gyászünnepélyt rendezett f. hó 13-án a dunavecsei egy-
ház. Meghatóan nyilvánult a részvét nemcsak a pásztor 
nélkül maradt gyülekezet, hanem a solti egyházmegye 
részéről is, melynek az elhunyt hosszú időn keresztül 
esperese volt. Baksay Sándor esperessel élükön a solti 
egyházmegye papsága közül tizennégyen jelentek meg, 
névszerint Szabó Lajos apostagi, Szász János dabi, Kájel 
József dömsödi, Draskovics Zsigmond hartai, Maller Mihály 
majosházai, Kudar Kálmán ordasi, Tóth Pál ráckevei, 
Búzás Ferenc solti, Dobos László szalkszentmártoni, Bontz 
Gyula szent-benedeki, Dömötör Bertalan tassi, Orosz Endre 
uszódi rendes lelkészek, Horváth Antal dunapataji adminis-
trátor és Hamar István püspöki titkár, kit Szász Károly 
püspök úr bízott meg, hogy a presbyteriumhoz intézett 
levelében is kifejezett részvétét, mind a presbyterium, mind 
a gyászoló család előtt kifejezze. 

A zsúfolásig megtelt templomban a gyászisteni tiszte-
letet BaJcsay Sándor esperes végezte, prédikálván Ezsajás 
49. részének 4-ik verse (»En pedig mondék: Hiába mun-
kálkodtam ; hiába és haszontalan költöttem el erőmet; 
mindazáltal az én ítéletem az Űr előtt vagyon, és az én 
Istenemnél.«) alapján s megragadóan, mély bölcseséggel 
fejtegetvén az evangelium szolgáinak nehéz és terhes fel-
adatát, a melynek küzdelmei és sikertelenségei között csak 
az a hit adhat erőt s megnyugvást, hogy az Urnái s a 
végzett munka az igaz és kegyelmes Isten előtt vagyon. 
A beszéd láthatólag mély benyomást gyakorolt a gyüle-
kezetre s hatása bizonyára sokáig érezhető lesz a duna-
vecsei egyház belső életében. 

Istentisztelet után a papság testületileg fejezte ki 
részvétét az özvegy s a gyászoló családtagok előtt. 

H. I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A közoktatási miniszter a felső 

kereskedelmi iskolák részére főigazgatói állást szervezett, 
de azt egyelőre nem tölti be. hanem a dr. König Gyula 
műegyetemi tanárt a felső kereskedelmi iskolák miniszteri 
biztosává nevezte ki, a f. é. decemberi javító és pótló 
érettségi vizsgálatokon azonban még a kerületi tanfelügyelők 
fognak elnökölni. — Az alsó-szabolcshajduvidéki ev. ref. 
egyházmegyében a Szeremley József lemondása folytán 
megüresedett esperesi hivatalra most folynak a szavazá-
sok. A legtekintélyesebb s legnagyobb egyházak Zsigmond 
Sándor h.-szoboszlói lelkész körül csoportosulnak, kinek 
megválasztása bizonyosra vehető. 

* A református ifjúsági egyesület, melynek mű-
ködéséről fogalmat nyújthat mai számunk belmissziói köz-
leménye, minden héten pontosan megtartja a maga össze-
jöveteleit a theol. akadémia nagytermében (Kálvin-tér 7., 
hátsó lépcső I. em.). A hétfői összejöveteleket (este 1/28 
órakor) inkább kereskedő és iparos ifjak látogatják, a 
csütörtöki összejöveteleken (este 6 — 7 óráig) a főiskolák 
ifjúsága vesz részt, elég számmal és kellő érdeklődéssel. 
A reformáció közelgő évfordulójára az egyesület a theo-
logiai ifjúsággal együttesen nagyobb szabású emlékünne-
pélyt rendez az evangélikusok Deák-téri dísztermében. 

* A Tabitha jótékony nőegyesület, a mely Tisza 
Kálmánné védnöksége alatt évek óta áldásos tevékeny-
séget fejt ki a főváros szegényeinek gondozása körül, az 
1895/96. munkaévét e hónap 16-án szerdán kezdte meg 
a Deák-téri ev. főgimnáziumban. Az egyesület tagjai az 
összejöveteleken ruhát varrnak a szegények számára s a 
szegények látogatásáról és gondozásáról tanácskoznak. 

* A Lorántfy Zsuzsánna-egyesület, mely a keresz-
tyén szeretet gyakorlására Szilassy Aladárné elnöklete 
alatt alakult s a belmisszió különböző nemeit ápolja a nők 
körében, október 14-én kezdte meg heti összejöveteleit, 
melyeken az egyesület önkényt vállalkozó tagjai ruhát és 
fehérneműt varrnak a szegények számára. Az egyesület a 
szegény gyermekeket és felnőtteket pénzzel is segélyezi, 
valamint a hitélet ápolására is gondot fordít, mi végből 
az idén már 150 új-testamentomot osztott ki a szegények 
között, most pedig 100 példányt rendelt meg kiosztás 
végett az írod. Társaság »Koszorú* című népies kiadvá-
nyaiból. Az egyesület minden érdemes szegényt és árvát 
segélyez, mi végből a tagok személyesen föl szokták 
keresni a jelentkező szegényeket. Az egyesület nemes 
munkáját a főranguak körében is kezdik méltányolni; 
a tagok sorába az év folyamán beléptek: Gróf Károlyi 
Tiborné (alapító t.), gróf Teleki Sándorné (alapító t.), 
Tisza Kálmánné (pártoló tag). Az összejövetelek minden 
hétfőn d. u. 3 */» órakor tartatnak Kálvin-tér 7. sz. a. 
a ref. egyház régi tanácstermében, az úgynevezett Bal-
dácsy-terem ben. Adományokat az egyesület céljaira szí-
vesen fogad SzŐts Farkasné (Budapest, Pipa-u. 23.), az 
egyesület pénztárnoka. 

* A budapesti református közművelődési egye-
sületben szintén megkezdődtek a vasárnap estéli felolvasó 
összejövetelek. Az első felolvasást Haypál Benő budai 
h -lelkész, az egyesület elnöke tartotta szept. utolsó vasár-
napján. Most október 13-án szintén volt énekkel és fel-



olvasással összekötött egyesületi összejövetel. Az össze-
jövetelek a Lőnyai-utcai főgimnázium dísztermében vasárnap 
este 6V2 órakor szoktak tartatni. 

* A hold-utcai vallásos összejövetelek szeptem-
ber közepe óta minden vasárnap este 6x/2 órakor ponto-
san megtartatnak. Az összejöveteleket Szabó Aladár theol. 
tanár vezeti, ki a katekheták és a theol. akadémia növen-
dékeinek segítségével minden alkalommal akként rendezi 
az összejövetelt, hogy a gyülekezet éneke után imádság, 
ezután egy vagy két rövid hitébresztő beszéd, majd 
záró-ima következik és végül ének fejezi be az összejöve-
telt. Havonként egyszer a »Lorántfy-egyesület« és a theol. 
ifjúság énekkarából alakult vegyes kar is énekel. E val-
lásos összejövetelek a Lipót- és Teréz-városi lakókra nézve 
az istentiszteletet pótolják, a fiatal Timotheusokra nézve 
pedig valóságos belmissziói gyakorló iskolául szolgálnak. 

* Simonffy Imre jubileuma. Meg kell emlékeznünk 
arról a szép ünnepélyről, melyet Debrecen városa s vele 
együtt az ottani ev. ref. egyház és főiskola ült folyó hó 
12-én, a mikor legelső tisztviselőjének, Simonffy Imrének 
20 éves polgármesteri örömünnepét tartotta. Simonffy Imre 
ősi tradíció szerint, fogondnoka az ev. ref. egyháznak és 
helyi gondnoka a kollégiumnak s így a protestantismus 
is méltó részt követelt jubileumából. Ünnepeltetésének leg-
szívhezszólóbb részletei épen az egyház és iskola üdvöz-
letei köré fonódtak. A presbyterium örömét Kiss Áron 
püspök, a főiskola tanárkaráét Sass Béla akad. igazgató 
tolmácsolta. A jubiláns vallásos szivének egész melegével 
válaszolt. Mert Simonffy Imre kegyes érzületű, hü fia a 
ref. egyháznak; szereti a templomot s volt idő, midőn a 
polgármesteri székből dorgálta meg a templomkerülő város-
atyákat. A Simonffy névhez különben hozzá van fűzve az 
egyháziasság. Simonffy Sámuel, Imre nagyatyja, szintén 
polgármester volt s az ő idejében és közreműködésével 
épült fel a debreceni nagy templom s a mostani ó-kollé-
gium. Az unoka is méltó óhajt lenni nagyatyjához, főként 
a kollégiumnak egyetemmé fejlesztésén munkálkodik, mely 
célra jubileuma emlékéül is 1000 forintot adott. 

* A kultuszminisztérium költségvetését október 
12-én tárgyalta a képiselőház pénzügyi bizottsága. Péchy 
Tamás kérdésére a miniszter azt válaszolta, hogy a kor-
mány az egyházak segélyezéséi az 1848: XX. t.-c. szelle-
mében kívánja eszközölni s hogy ezt most nagyobb mér-
tékben nem teszi, annak csak a pénzügyi helyzet az oka. 
Azt az álláspontot azonban teljességgel nem fogadhatja 
el a kormány, hogy az egyházpolitikai törvények fejében 
bármely egyháznak kárpótlással tartoznék az ország. A 
kongruára nézve a kormány részletes utasítást dolgoztatott 
ki, melyek alapján a lelkészi javadalmak összeírása új-
évkor meg is kezdődik. Helfi felszólalására megjegyezte 
a miniszter, hogy pártolja azt az eszmét, hogy az egye-
temi tanári állások ne csak pályázat, hanem meghívás 
útján is betölthetők legyenek. Áz egyetemi építkezések 
ügyében külön törvényjavaslatot szándékozik a kormány 
előterjeszteni s terve az, hogy a központi egyetemi épü-
let kiépíttessék, a fiíozofiai fakultás esetleg a műegyetem 
mostani épületébe tétessék át, a műegyetem új épületet 
nyerjen s az orvosi fakultás helyiségei az Üllői-úton kon-
centráltassanak. Az egységes jogi államvizsgálat tárgyá-
ban a kormány új törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 
A tanítóképző intézeteknel Darányi I. kérdésére a miniszter 
kijelentette, hogy az új tanítóképzőt Pápán szándékozik 
felállítani. A költségvetés összes tételeit változatlanul elfo-
gadta a bizottság. 

P á l y á z a t . 
Kúnszentmiklós város orgovámji pusztáján, ez évben 

alapított IV. osztályú rendes lelkészi állomásra pályázat 
hirdettetik. 

Javadalmak: 400 frt készpénz, 12 mm. rozs, három 
öl puhafa, 32 kat. hold homokos szántó föld, melynek 
adóját az egyház fizeti. Jakabszállási filiától 80 frt, meg-
felelő kötelezettség díjában, sfolárék. 

Pályázati határidő 1895. évi november 7. 
Pályázati kérvények, minősít.vényi oklevéllel igazol-

tan, Baksay Sándor espereshez Kúnszentmiklósra kül-
dendők. 

Rudapest, 1895. október hó 12-én. 

Szász Károly, 
1—3 dunamelleki ref. püspök. 

1647/95. sz. P á l y á z a t . 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett gombai ref. 
egyháznak, halálozás folytán megürült lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme, a hivatalos felszá-
mítás szerint, 1400 forint, s így az állás Il-od osztályú. 

Pályázni kívánók, minősítési okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi november 15-ig nagytiszt. Adám 
Kálmán esperes úrhoz küldjék be Tiszavezsenyre. 

Rudapest, 1895. október hó 10-én. 

Szász Károly, 
1—3 dunamelléki ref. püspök. 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli ev. ref, egyházkerület, nagy-szalontai 

egyházmegyéjében levő boros-sebesi ev. ref. egyház lelkészi 
állomására. 

Évi javadalom, az egyháztól, készpénzben, földha-
szonélvezet, termény és stolaréban, hivatalos értékelés 
szerint: 447 frt o. ért. s így az egyház IV-ed osztályú. 

Ezenkívül a boros-sebesi missziói-kör lelkigondozá-
sáért, az országos ev. ref. közalapból: 300 frt missziói 
állandó évi segély. 

Megválasztandó lelkész, a n.-szalontai ev. ref. egy-
házmegyei lelkészi gyámintézetnek jogosított és kötelezett 
tagja lesz, s mint ilyen, állomását 1896. évi ápril 24-én 
elfoglalni, és hivataloskodása első évének folyamán, elődje 
özvegyének 210 frtot 0. ért. kegyeleti átalányul fizetni 
köteles. 

A szabályszerű minősítvényekkel fölszerelt pályázati 
kérvények, f . évi november 6-ig, Széli Kálmán esperes-
hez, N.-Szalontára (Biharmegye, postaállomás) küldendők. 

Debrecen, 1895. október 9-én. 

Kiss Áron, 
püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, I*ipa-utcu 23. szánt-, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Homyánszkif Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dí jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ö 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. 
Előfizetési íira : 

Félévre : 4 frt SO kr; egész évre : V frt. 

lSyyes szám ára 20 kr. 

A e s a l á d k ö n y v e k . 
A miskolci püspöki javaslat tudvalevőleg az 

egyetemes konvent legközelebbi ülésein fog tár-
gyalás alá vétetni s ennek alapján alkotja meg 
a konvent az ú j viszonyok beálltával szükségessé 
vált egyetemesen kötelező ós végleges utasí tásokat. 

A püspöki javaslat közrebocsátása óta eltelt 
két hónap alatt úgy az egyházi lapokban, mint 
az egyházmegyei és kerület i közgyűléseken lehe-
tőleg minden oldalról megvitat ták már a javaslat 
által ér intet t k é r d é s e k e t ; az eredmény és felfogás 
azonban, mely az öt egyházkerüle t külön utasí-
tásaiban tárul elénk, igen sok pont ra nézve 
különböző, sőt egymással ellenkező. Már maga 
ez a tény mutat ja , mennyire kívánatos és szük-
séges lett volna az egyetemesen kötelező utasí-
tásoknak a kellő időben való megállapí tása és 
kiadása. 

No de ezen már tul vagyunk; ne azokra 
nézzünk azért, a melyek há tunk megett vannak, 
hanem tekin tsünk előre. 

A püspöki javaslat által ismét felszínre lett 
hozva az ú. n. családkönyveknek már hat év óta 
csendesen nyugvó kérdése, tehát a konvent e 
tárgyban is hivatva lesz határozatával jobbra 
vagy bal ra dönteni. 

Az az indokolás, a melylyel a miskolci ja-
vaslat a családkönyvek vezetésének szükséges 
voltát megokolja, épen nem új. Csaknem szóróh 
szóra megtalál juk azt (a 3-ik lap első hasábjának 
négy első bekezdését) a t iszáninneni ev. ref. 
egyházkerüle t 1887. szeptember hó 26—27. nap-
ján Miskolcon tar tot t őszi közgyűlése jegyző-
könyvének 17. pont jában, a 17. ós 18. lapokon, 
hol is a családkönyvek ügyében kiküldöt t kerü-
leti bizottság (Fejes István elnök, Radácsi György 
és Mit.rovics Gyula jegyző) előterjesztése közöl-
tetik.* A püspöki értekezlet előadója teljes joggal 

* Az előzményekre vonatkozólag lásd ugyancsak a tiszán-
inneni egyházkerület tavaszi közgyűlésének 59. és nyári közgyű-
lésének 11. jegyzőkönyvi pontját. 

vehet te át a mostani javasla tba nyolc évvel 
ezelőtt készített munká la tának néhány p o n t j á t ; 
ennélfogva távol van tőlem ezen át í rást legke-
vésbbé is kifogásolni; legfeljebb annyit jegyezhetek 
meg, hogy a családkönyvek szükségességének 
kérdése az állami anyakönyvezés behozatala után 
aligha tárgyalható csupán azon indokok figye-
lembevételével, a melyek 1887-ben, tehát az állami 
anyakönyvvezetés létesítése előtt megfelelőknek 
ós elégségeseknek látszottak. 

A családkönyvi kérdésnek magyar refor-
mátus egyházunkban, tudtommal huszonöt éves 
múlt ja van. Szőllősi Antal, makói nagyérdemű 
lelkésztársunk már 1871-ben hírlapi úton szólalt 
fel a családkönyvek érdekében s 1884. február 
havában a budapest i és debreceni prot. lapok 
út ján jelenté, hogy a makói családkönyv, tizenkét 
évi munka után készen van. Az ő cikkéből látom 
azt is, hogy az alsó-szabolcsi egyházmegye indít-
ványára a tiszántúli egyházkerület i közgyűlés 
már 1883. tavaszán kezd foglalkozni a család-
könyvek kérdésével. 

Ivót év múlva, 1885. j ún ius 28-án a dunán-
túli egyházkerüle t közgyűlése intéz 100. szám 
alatt felhívást a konventhez, hogy intézkedjék az 
egyöntetű elj a ras céljából családkönyvi minta 
készíttetése iránt, hogy azt minden egyház hasz-
nálhassa vagy használni legyen köteles. A konvent 
(1885: 14.) a kérdést , véleményezés végett a 
közigazgatási bizottsághoz utasí tot ta . A következő 
évi konvent (1886: 55) a bizottság indí tványára 
»felszólítá a kerü le teket annak kijelentésére, 
hogy általában szükségesnek tar t ják-e a család-
könyveke t? S azok vezetésének ál talánosan köte-
lező vol tá t? S ha igen: azon esetben adjanak 
e r re nézve mintákat , hogy azoknak alapján a 
konvent a további intézkedéseket megtehesse«. 
A konvent ezen ha tároza ta folytán csupán a 
t iszáninneni egyházkerüle t küldött be indokolt 
javaslatot és mintát , kijelentvén egyszersmind 
azt is, hogy a családkönyveknek ily módon leendő 



vezetését szükségesnek óhajt ja. A tiszántúli egy-
házkerüle t . . . a családkönyvek vezetését csupán 
csak a lelkészek figyelmébe ajánlot ta . A többi 
egyházkerüle tek ha tároza ta ika t nem küldték be. 
Ennélfogva az 1887. évi konvent (78. a) jegyző-
könyvi szám alatt) a t iszáninneni egyházkerüle t 
indokolt javaslatát , a csatolt mintával együtt, 
mindenik egyházkerüle tnek megküld te azon ú jabb 
felhívással, hogy az ügyet tanácskozás tárgyává 
téve, véleményeiket a legközelebbi konvent re 
adják be. 

Ugyanezen évben a „Debreceni Prot. Lap" 
4 1 — 4 6 . számaiban Zöld József nagybajomi ref. 
segédlelkész ösmertet i , minták kapcsolatában, az 
általa nagy gonddal és munkával elkészített 
nagybajomi családkönyvet. P á r héttel ezután, az 
51. számban Révész Mihály idevonatkozólag a 
következőket í r j a : »Mit szólsz te mindezekhez 
kedves pályatárs, ki felfogva magasztos hivatásod, 
neki fekszel a százados mátr ikuláknak s készítesz 
népboldogító csa ládkönyveke t ! Nemde sajnálod, 
hogy a biblia kiüti kezedből vasárnap az anya-
könyvet. Ne sajnáld ; hagyd a holtakkal foglal-
kozni a holtakat, mi pedig fogjuk az élet könyvét 
s prédikál juk még a hol taknak is az é le te t ! 
Majd eljö az idö, midőn eme monumentális köny-
vehet, a mátrikulákat az cülam átveszi s a nemzedék, 
mely át fogja adni azokat, hosszan elgondolkodva 
sóha j tha t : Szent Isten, mennyit lehetett volna ad-
dig dolgozni Isten országa érdekében, míg ezen 
könyveket betű- és más rendben összeállították«. 

Ilogy a papság közvéleménye csakugyan 
inkább ellene, mint mellette volt a családkönyvek 
behozatalának, nyilván muta t ják az egyes kerü-
letekből az 1889. évi konventre beérkezet t 
vélemények. »A dunántúl i egyházkerüle t egy-
szerűen azt je lenté ki, hogy a családkönyvek 
vezetését elvben elfogadja, a min tá ra azonban semmi 
véleményt nem mond ki. A tiszántúli egyház-
kerüle t a családkönyvek vezetését a lelkészek 
figyelmébe ajánlandónak mondotta ki, azonban azok-
nak vezetését kötelezőleg elrendelni nem kívánja. 
A dunáninneni egyházkerület szintén nem kí-
vánja a családkönyvek kötelező életbeléptetését ; 
az erdélyi kerüle tben pedig — saját mintájuk 
szerint — már régibb idő óta kötelezőleg életbe 
van léptetve. Mindezek alapján felhívta a konvent 
az egyházkerületeket , hogy saját hatáskörükben, 
s az általuk jónak ítélt minták alapján igyekezzenek 
a családkönyvek vezetését életbeléptetni«. (1889. 60.) 

Ezen konventi ha tá roza t ra a tiszéininneni 
egyházkerüle t 1889. évi tavaszi közgyűlésében 
»helyeselvén és elfogadván e tekintetben a kon-
vent álláspontját , a családkönyvek vezetését nem 
mondja ki általánosan kötelezőnek, de belátva azok-
nak célszerű és hasznos voltát, felhivja azoknak 

lehető életbeléptetésére a lelkészek figyelmét«. 
(41. szám.) Ilyen ér te lemben határozott , úgy 
hiszem, a másik három egyházkerület is, vagyis 
— az erdélyit kivéve — egyik kerü le tünk sem 
rendel te el a családkönyvek kötelező vezetését ; 
nem még a t iszáninneni sem, dacára annak, 
hogy 1887. évi Őszi közgyűlésében magéiévá tette 
a családkönyvek behozatalát ajánló bizottság mun-
kalatéiban kifejezett elveket. Én azt hiszem, hogy 
a t iszáninneni kerüle t ú jabb (1889. évi) ha tá ro-
zata is azt mutat ja , hogy a ker. közgyűlés, vagy 
legalább annak többsége egyenesen meggyőződött 
arról, hogy a családkönyvekre fordítandó sok idö 
és féiradság egyáltalában nem cill arányban a velők 
és általok elérendő gyakorlati haszonnal. 

Határozot tan ez a meggyőződésem nekem 
is; ennélfogva nem óhajtom, hogy konventi hatá-
rozattá legyen a miskolci javaslat azon pontja, 
mely a családkönyvek vezetésének kötelező el-
rendelését kívánja, illetőleg indítványozza. 

Az állami anyakönyvek behozatalával be-
állott ú j viszonyok szerintem inkább gyengítik, 
mint erősítik a családkönyvek mellett felhozható 
indokokat . E r r e nézve azon szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy álláspontom mellett a tes tvér 
ágost. ev. egyház egyik kiváló férfiának, Kund 
Samu főesperesnek véleményét hozhatom fel, ki 
a pozsonyi »Evangélikus egyház és iskolán f. évi 
35-ik számában, a miskolci püspöki javaslatról 
írván, a családkönyvekröl a 278. lapon a követ-
kezőket mondja : 

»Szent és való igaz, hogy a jó pásztor 
ismerje az ő juhai t . De midőn isteni főpászto-
runk ezt kötelességévé tet te mindazoknak, kik 
az ő nyájának gondozására vállalkoznak pász-
torokkal, alig gondolt statisztikai táblázásokra. Bi-
zonyos esetekben jó szolgálatot tehet a papnak, 
ha egy-egy családnak származása mintegy képben 
áll előtte. Azért ám hozzuk be a családkönyveket , 
ám köteleztessenek a lelkiatyák ezeknek veze-
tésére. Azonban nagy te r jede lmű egyházakban, 
hol ily k imuta tásokra legnagyobb szükség lenne, 
megbízhatóság tekintetében mindig sok kétely férhet 
hozzcijok. Hogy ha pedig épen akkép kellene a 
családkönyveket berendeznünk, hogy a lelkipász-
tor egyházközsége tagja inak lelki életéről találjon 
maga előtt egy teljes képet, és ebből megtudja, 
hogy hova kell fordulnia lelki gondozói munkás-
ságának nagyobb erejével, szóval: ha rövid ki-
muta tás volna bevezetendő a családkönyvekbe, 
az egyes egyházhivek jelleméről, vallásosságáról, 
erényeiről, bűneiről stb., ekkor a lelkipásztor oly 
könyvnek k imuta tásá ra kényszerí t tetnék, melyet 
az igazsághoz hiven, minden csalatkozástól menten 
az Ur vezet, ki a sziveket vizsgálja! Minél lelki-
ismeretesebb valamely lelkipásztor, annál sová-



nyabbak lennének az ily feljegyzései, mer t szün-
telen szeme előtt vagyon: »ne ítéljetekcc. — 
Hogyha pedig mást sem kívánnának megörö-
kíteni az ily családkönyvek, mint pusztán csak 
egy-egy családnak statisztikai állapotát, akkor 
ilyen könyvek vezetésének elrendelése ott, hol 
eddig nem vezettek, épen most, midőn közhite-
lességgel ezután csak az állami anyakönyvek 
bírnak, talán kissé megkése t t dolog.« 

Ezeket mondja Kund Samu s nyilatkozatát 
az első betűtől az utolsóig aláirom. 

A családkönyvek vezetése kisebb egyház-
községekben szükségtelen, nagyobb egyházközsé-
gekben pedig — ha megfelelő és pontos munká t 
aka runk végezni — csaknem lehetetlen, vagy 
legalább is óriási munkával járó s nem elmul-
ha ta t lanul szükséges teendő. 

Szőllősi Antal 12 évig dolgozott a makói 
családkönyvön; a debreceni családkönyvek el-
készí tésére legalább is egy emberöl tő kell s 
midőn elkészülnek, bizonyos tekinte tben már el 
is évülnek, akárcsak a nagy lexikonok. A lelki-
pásztori gondozás különféle teendői pedig mind 
igen szépen elvégezhetők rendszeres családköny-
vek nélkül is. 

Azon kérdésekre , hogy »hova kell fordul-
nunk lelki gondozói munkásságunk nagyobb ere-
jével; mi az, a mit gyülekezetünk érdekében leg-
közelebb t ennünk kell s mi az, a mi egyházunk 
erős oldala s hol tűnnek fel annak netalán való 
gyengeségei ?« a családkönyvek, bá rha oly pon-
tosak legyenek is, mint a makói vagy a nagy-
bajomi, aligha képesek ós hivatvák feleletet adni. 

Az anyakönyvi ada toknak egy-egy családra 
vonatkozó csoportosí tására vagy át tekintésére, az 
állami anyakönyvvezetés behozatala után, még 
kevesebb szükségünk lesz, mint eddig vol t ; ós 
ha ecldig tud tunk jó és hiteles családi értesítő-
ket családkönyv nélkül kiállítani, ezentúl még 
inkább képesek leszünk erre, azon mindinkább 
kevesbeclő alkalommal, a mikor e r r e szükség 
lesz. Azt a könnyítést , melyet a családi érte-
sítők kiállí tásánál a családkönyvek elkészítése 
által véltek eszközölni az illetők, én megvallom, 
olyanforma nyereségnek tar tom, mint az egyszeri 
pónzcsináló atyánkfiáót, kinek minden kétgarasos 
pénzdarab négy garasba került . 

Végezetre ahhoz sem feltótlenül szükségesek 
— szerintem — családkönyvek, hogy »pontosan 
megfelelhessünk az ilyszerű kérdésekre : hány 
lélekből áll egyházközségünk, hány abban a férfi 
ós nő egyháztag, hány a külön család, mennyi 
a gyermekek száma, stb. ?« Ilyszerű kérdésekre , 
még ha családkönyveink vannak is, csak bizo-
nyos számítás u tán tudunk feleletet adni, viszont 
családkönyvek nélkül is pontosan megfelelhe-

tünk reájok a népszámlálási vagy összeirási ada-
tok alapul vétele után, a ki- és beköltözések, 
születések, halálozások ós házasságkötések ada-
tainak évről-évre való számontartásával . 

Ha az egyházi anyakönyvvezetés korszaká-
ban nem látta szükségesnek egyházunk a család-
könyvek vezetésének elrendelését : az állami 
anyakönyvvezetés életbeléptével még kevésbbé 
forog fenn azok létesí tésének szükségessége. A 
kiknek gyönyörűségük telik az ilyen munkában, 
ám csinálják meg, mint eddig is megcsinálták, 
de épen a mostani időben, midőn úgyis azon 
örvendezünk, hogy a sokféle gépies és rubri-
kázó munkától megszabadulva, sokkal inkább 
élhetünk valódi h iva tásunknak: nem vagyok ké-
pes belátni annak szükségességét , hogy a lelké-
szi kar, a családkönyvek kötelező vezetésének 
elrendelése folytán, ismét egy ú jabb gépies mun-
kával terhel tessék. 

Kassa. Révész Kálmán. 

A konventig vagy a zsinatig? 
I. 

Midőn hazánk törvényhozása megalkotta az 1894. 
XXXI. törvénycikket, a nagy mértékben nyilatkozó aggo-
dalmaknak, hogy t. i. e törvény a vallás és egyházak 
érdekeit sérteni fogja: azzal vágta útját és nyugtatta meg 
az aggodalmas szívűeket, hogy a Házassági Törvény (H. T.) 
második utolsó szakaszába (149. §.) kimondotta: »E tör-
vény a házasságkötésre vonatkozó vallási kötelességeket 
érintetlenül hagyja*. 

Még világosabb kifejezést nyert a törvény ezen inten-
ciója az igazságügyminiszternek, e törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott 27.243/1895. sz. utasítása (I. ü.) 67-ik 
§-ának utolsó bekezdésében, hol ez áll: »A polgári tiszt-
viselő, a házasság megkötése után, a házasulókat figyel-
mezteti, hogy a házasságnak előtte történt megkötésével 
vallási kötelességeiknek még eleget nem tettek«. 

Tehát az állami törvény világosan kifejezi, hogy a 
házasulóknak házasságra vonatkozó vallási kötelességeik 
vannak,; az I. U. pedig utasítja is mintegy a feleket ezen 
kötelességeknek teljesítésére. 

De hát nem is lehet az máskép. A mit a törvény-
hozás elösmert és a minek kifejezést is adott: minden 
vallását szerető ember előtt, természetesnek tűnik fel; mint 
szintén természetesnek tartja mindenki, hogy e kötelességek 
a vallás letéteményeseivel: az egyházakkal szemben álla-
nak fenn, tehát ha az egyháztagoknak kötelességeik vannak 
egyházuk iránt, az egyházaknak meg jogai vannak a 
hívekkel szemben a házasságra vonatkozólag. 

Más egyházak fentartották vagy érvényesítették a 
jogaikat. És a mi ev. ref. egyházunk mit tett ezen őt 
is megillető jogok megóvására, fentartására ?! Hosszabbat 
a semminél! 

Jól tudta mindenki, jól tudták egyházunk vezérfiai 
is, sőt ezek talán jobban másoknál, hogy az egyház 
politikai néven ösmeretes törvények életbeléptetésére kitű-
zött határidő nem fiktív, nem csalogatás; hanem olyan 
időpont, mely a változásokat biztosan hozza el. És a 
helyett, hogy rendkívüli szükségek, rendkívüli intézkedé-
seket igényelvén, míg okt. 1. előtt összeült volna az Egye 



temes Konvent s ezt megelőzőleg idejében összegyűltek 
volna az egyházkerületek: hagytak bennünket a legna-
gyobb zavarban és tájékozatlanságban. 

Majd megtették az egyházkerületek az átmeneti 
intézkedéseket, egymástól eltérőleg, egymásnak ellenmon-
dóan. Az átmeneti intézkedések a konvent határozatáig 
inauguráltattak s az előttünk ösmeretes határozatokban 
(addig is míg a Konvent tehetné?) lemondtak az egyház-
kerületek a magyar református egyháznak a házasság-
kötésre vonatkozó jogáról, kinyilatkoztatván és ez a duna-
melléki egyházkerület »Lelkészi TJtasűás« cimű határo-
zatában nyert legkörvonalozottabb alakot, hogy úgy az 
egyházi hirdetés, mint az egyházi esketés is a házastdók 
szabad elhatározásától függ ! 

Mind a világ egyház iránti kötelességnek tartja, 
hogy az egyháztagok egyházuk ritusa szerint is megkössék 
házasságukat: mind a világ úgy tartja, hogy az egyhá-
zaknak jogok van híveiktől e kötelesség teljesítését megkö-
vetelni; és mi, — a mi egyházi főhatóságaink, — kimondtuk, 
hogy szabad a választás! 

Most jutott volna egyházunk azon helyzetbe, hogy 
az állam nemcsak megadja neki az eddigi államegyházzal 
egyenlőséget, hanem azon szolgálatunkért, hogy mindig 
hiven, lelkiismeretesen hirdettük az állam polgárainak: 
adjátok meg az államnak, a mi az államé, most vissza-
adja a kölcsönt és házasságkötő közegei által azt hirdetteti 
a mi egyházunk híveinek is: adjátok meg az Istennek, 
a mi az Istené, teljesitsétek a házasságkötésre vonatkozó 
vallási kötelességeteiket! És ekkor mi, mint egyház, elő-
állunk, és azt mondjuk a mi híveinknek: az a vallási 
kötelesség, melyet az állam tisztviselője vallási kötelességnek 
mondott, mi szerintünk nem olyan kötelesség, melynek 
teljesítését mindenkitől megköveteljük, hanem csak az 
egyház által ajánlott olyan szertartás, a mit ha teljesíttetek, 
j ó ; de a minek elmulasztásáért nem lesztek felelősek 
senkinek! 

Megengedem, hogy a színezés kissé erős, de hogy 
az alapszín ridegen hű és igaz, arról meg vagyok győződve, 
az tagadhatatlan. Ugyan milyen szinben tűnik fel — külö-
nösen vegyes vallású helységekben — híveink előtt a mi 
egyházi házasságkötésünk s maga egyházunk is az ilyen 
intézkedések folytán ? De mennyi anyagot adunk ellensé-
geinknek is arra, hogy bennünket támadjanak, böcsmé-
reljenek? Vagy azt akarja a magyar ref. egyház demon-
strálni antipápásságunk vagy túlságos szabadelvüsködé 
sünkböl származó e határozatai által, hogy a H. T. 
149. §.• és az I. U. 67. §.-ban kifejezett házasságkötésre 
vonatkozó vallási kötelesség csak a pápás egyházra és 
annak híveire vonatkozik ? 

Mi abban a meggyőződésben vagyunk, hogy az 
állani törvényhozása a mi egyházunk tagjainak is házasság-
kötésre vonatkozó kötelességeit elismerte: ezzel elismerte azt 
is, hogy a mi egyházunknak is vannak a házasságkötésre 
vonatkozó jogai; abban a meggyőződésben vagyunk, hogy 
ha még az állam el nem ismerné is, tényleg léteznek 
egyházunk tagjainak e kötelességei és egyházunknak ide 
vonatkozó jogai és a tagok a kötelességeiket, míg egy-
házunk tagjai, kivétel nélkül tartoznak teljesíteni, az 
egyház pedig e jogát* nem adhatja dividenda alá az 
egyház tagjainak. 

* Félreértés kikerülése végett megjegyzem : nem azt a jogot 
értem, hogy az egyház megesketheti azokat a házasulókat. kik 
hozzá e végett fordulnak, hanem azon jogot, hogy az állami törvé-
nyek mellett azok érintése nélkül, olyan szabályokat alkothat, 
melyek az ő céljainak megfelelnek a házasság valláserkölcsi oldalát, 
illetőleg s e szabályokat kötelezővé teheti minden egyes tagjára. 

Gy. L. 

Tudjuk mi és valljuk, hogy egyházunk kiváló mér-
tékben a szabadság egyháza és hogy a lelkiismeret dol-
gában kényszert alkalmazni nem lehet. És ha az egyház-
kerületeknek a szabad választást megengedő határozatai 
a lelkiismeret-szabadság forrásából fakadtak volna, senki-
sem üdvözölné e határozatokat nagyobb örömmel, mint 
mi. Csakhogy consequentiáival együtt! Legyenek szabadok 
a hívek az ő elhatározásukban, ha az egyházi szolgála-
tokat el akarják mellőzni házasságkötésüknél; de ha el-
mellőzik a vallási és ethikai nagyfontosságú egyházi 
közreműködést életöknek e válpontján: ne tekintse őket 
az egyház, de ne tekintsék többé ők maguk és magukat 
azon egyház tagjainak, melynek egyik legszentebb aktusát 
maguktól elutasították! Aztán hol van szó lelkiismereti 
kényszerről az egyházi házasság kötelezővé tételében ? 
Hiszen a komoly házassági szándéknak esküvel is meg-
pecsételése, s kötött házasságra Isten áldó kegyelmének 
buzgó imában könyörgése csak nem képezhet lelkiismereti 
akadályt, az egyházi házasságban részesülésre. Vagy ha 
valakinek lelkiismereti kételyei vannak, melyek folytán nem 
akarja letenni az esküt, vagy nem akar hamisan esküdni 
már törvényesen megkötött házasságának megpecsételésére, 
előre tudván, hogy esküjét nem tartja meg, vagy ha semmi 
jelentőséget nem tulajdonít a házasság egyházi megáldá-
sának: no már az ilyen csakugyan nem érdemli meg, 
hogy az Isten szent oltára elé bocsáttassék s hogy a 
keresztyén felekezetnek tagjául tekintessék, mely a házas-
ság egyházi megáldását a szentírás alapján üdvösnek és 
szükségesnek hirdeti. 

Azonban a kérdéses egyházkerületi határozatok, azok-
nak indokolásából és az azokhoz fűzött intézkedésekből 
láthatólag nem is a lelkiismereti szabadság cultusából ered-
tek, hanem az egyházunk jövője feletti aggodalmaskodás-
ból, azon félelemből, hogy a századokon át megszokott 
stóla fizetésének fentartása elidegeníti a híveket az egy-
háztól. Az indok tiszteletreméltó; de köztudomású, hogy 
a félelem rossz tanácsadó. Nagy áron akarja az egyház 
megvásárolni azon néhány megkövéredett szívű egyház-
tagnak egyházunkhoz való tartozandóságát, vagy igazabban 
párbérét, a kik bár tehetnék, de fösvénység miatt nem 
akarnak egyházilag is házasságra lépni.* Nagy áron, az 
őtet megillető jogról lemondás árán! 

Hát odáig jutottunk már. hogy ilyen kicsinyes esz-
közök is jók; így akarja a magyar református egyház 
megelőzni tagjainak szétzüllését, hát a pápistaság szelleme 
annyira körülhálózza már a mi lelkünket is, hogy elégnek 
tartjuk, ha csak külsőleg, névleg tartozik valaki egyhá-
zunkhoz vagy párbérét fizeti ? Hiszen az, ki a pénzkérdés 
miatt nem akar egyházi megáldásban részesülni, nem 
méltó, hogy az egyház megtűrje tagjai között és ha a 
stólát nem akarja megfizetni, hogy várjuk attól a rendes 
egyházi tartozása befizetését; vagy ha ezt végrehajtatjuk 
is rajta, hogy várhatjuk tőle a ker. áldozatkészség telje-
sítését. Csak nem akarja talán a református egyház, hogy 
ha a vallás szabad gyakorlata — esetleg a felekezetnél-
küliséggel törvényerőre emelkedik — tagjait fölmenti a 
párbérfizetés kötelessége alól azon félelemből, hogy elide-
genednek tőle az egyházi adózás miatt?! Hiszen, ha így 
haladunk, még majd mi fizetünk az egyháztagoknak, mint 
a lapok némelyike kedvezményekkel csalogatja, kecsegteti 
előfizetőit; kiosztjuk híveink közt az államsegélyt, hogy 
itt ne hagyjanak bennünket! Óh Kálvin, Zwingli, Melius! 
Mit szólanátok ehhez!? 

" A szegények ingyen esketése eddig is szokásban volt, 
ezután is meg lenne. Különben a zsarolás és szívtelenség ellen 
lehetne jogorvoslásról és felfolyamodásról intézkedni, Gy. L. 



Mi a mi egyházunkat méltóságosnak, hatalmasnak 
erősnek óhajtjuk látni, mint a minő volt maga a Jézus 
Krisztus, ki nem alkudott a pénzváltókkal, hanem ostort 
alkalmazott ellenök. Hiszen a Krisztus nemcsak szabad-
ságra hívta követőit, hanem Péternek s a többi aposto-
loknak — tehát azok jogutódának az egyháznak — a 
kötés és áldás jogát is megadta. Az egyház ne mondjon 
le e jogáról, követelje meg a kötés hatalmánál fogva, 
hogy mindaz, a ki a magyar ev. ref. egyház tagjául akar 
tekintetni, köteles az egyház által üdvösnek és áldásosnak 
tartott esketéssel is megpecsételtetni és megáldatni a pol-
gári tisztviselő előtt törvényesen megkötött házásságát, 
továbbá köteles, hogy vegyesházasság esetében gyerme-
kei közül legalább az ő nemén levőket az evang. reform, 
vallásban fogja neveltetni, végre ezekkel kapcsolatban kö-
teles az egyház anyakönyveibe mindazon változásokat 
bevezettetni, melyeknek nyilvántartására az egyházi anya-
könyvek szolgálnak. 

Az ev. ref. egyház is tartsa meg a maga híveit az 
eddigi kötelékek között, természetesen gyakorolván — 
szükség esetében — az áldás hatalmát is. 

Minthogy pedig a ref. egyháznak híveivel szemben 
fennálló jogából eddig is folytak e kötelességek, de tör-
vénykönyvünkbe befoglalva nem voltak, e jogoknak fen-
tartásárói s azoknak a jövőben, már a törvényben is 
biztosításáról gondoskodni kell. Ezt pedig a konvent nem 
tehetvén: az ev. ref. egyház törvényhozó testülete aka-
ratának megnyilatkozásáig a konvent mást nem tehet, 
mint a meglevő állapotok fentartását határozhatja el és 
jóvá teheti, a mit az egyházkerületek túlságos buzgóság-
ból nem jól csináltak, 

Györy Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Felekezeti tanárok nyugdíjügye. 
A mily örömmel értesültünk közoktatásügyi kormá-

nyunk abbeli intézkedéséről, hogy a felekezeti tanárok 
nyugdíjügyének rendezése habár lassan is, de halad előre: 
ép oly levertséggel vettünk tudomást arról, hogy a szer-
zetes rendeknél töltött szolgálati évek be- vagy be nem 
számítása elvi differenciák zátonyára jutott. 

Vájjon mi indíthatja a bizottságot, mely ezen kérdés 
várva-várt megoldásával foglalkozik, arra, hogy a szerze-
tesektől protestáns felekezetű intézetekhez átment egyének 
nyugdíjügye felett elvi harcot vívjon, nem is tudjuk el-
képzelni. Hiszen akkor a kérdések egész halmaza merül 
föl, mely a végmegoldás elé akadályokat gördíthet; mert 
pl. miként rendeztetik azok nyugdíjügye, a kik nem ugyan 
szerzetesekből lettek protestáns felekezetűekké, de a kik 
eddig községi intézeteknél voltak alkalmazva s csak a leg-
közelebbi időben jutottak protestáns intézetekhez; vagy a 
kik községi intézetnél vagy épen szerzetesek vezetése alatt 
álló középiskolánál voltak alkalmazva s önhibájokon kívül 
csak később kerültek felekezeti intézetekhez; vagv a kik 
valamely nyilvánossági joggal felruházott magánintézetnél 
voltak kénytelenek első tanári teendőiket végezni; vagy 
pl. felekezeti intézettől mentek községihez stb. 

Ma, a mikor a felekezetek közti nagy választó falat 

a polgári házasság s az azzal kapcsolatos törvények szen-
tesítése és életbeléptetésével a liberalismus maga akarja 
ledönteni: akkor visszamenőleg akarja megrövidíteni azo-
kat, a kik hasonló szolgálatokat tettek a hazának s a 
nemzeti művelődésnek akkor, a mikor még mint szerzetes 
tanárok, vagy mint szerzetesek vezetése alatt álló intéze-
tektől protestáns intézethez átjött világi tanárok működtek, 
s a kiket az egyetemes protestáns egyház ép oly meleg-
séggel fogadott kebelére, mintha a protestáns egyházban 
születtek volna, s a kiket azért, mert csak később lettek 
protestánsokká, soha meg nem rövidített a tanári fizetések 
emelésénél. 

Van egy, a miben úgyis háttérbe szorul szolgálati 
éveik száma: az ötödéves korpótlék. Pia állami intézethez 
volt szerencsés juthatni egy volt szerzetes tanár, vagy szer-
zetesek vezetése alatt álló intézeteknél működött világi tanár, 
legjobb tudomásom szerint, volt légyen a protestáns vagy 
községi intézeteknél alkalmazott tanerő, legalább részben 
beszámítj 3. ciZ állam előbb említett intézeteknél eltöltött 
szolgálati éveit a korpótlék elnyerésére, sőt legújabban 
még a felekezetnél is tekintettel vannak a tisztességes 
munkával eltöltött tanári évekre már a pályázatok hirde-
tésénél is. ' 

Ha tehát már a felekezetek is, a kiknek a legtöbb 
esetben korlátolt anyagi viszonyaik tiltják egyszerre s 
magasabb fizetési osztályokba való előléptetést, rajta van-
nak, hogy a jóra való munkát saját tehetségűk és ere-
jükhöz mérten jutalmazzák: az állam ne legyen szűkkeb-
lűbb a szerzetesekből lett protestáns tanárokkal, vagy 
szerzetesek vezetése alatt álló intézetektől protestáns inté-
zetekhez átjött világi tanárokkal szemben azért, mert 
tanári működésök kezdetén mint szerzetes tanárok vagy 
szerzetesek alatt álló intézetnél szolgálták a nemzeti kul-
tura ügyét, s arra kérjük RZ t cl bizottságot, mely a nyug-
díjügyben a felekezeti tanárok sorsa fölött dönt, hogy elvi 
elhatározásával ne sújtsa az esetleg már magasabb kort 
ért kartársakat. Szerény véleményem szerint, ha a tanár 
szolgálati éveinek száma 24 éves korán túl kezdődik s 
szakadatlanul folyik, továbbá, ha a törvény által reá rótt 
fizetési kötelezettségeknek a visszamenőleg számított per-
centekkel eleget tesz, mi sem állhat útjában, hogy nyug-
díjra jogosultsága legalább 24 éves korától ne kezdődjék. 

Szatmár, 1895. okt. 16. 
Markos Imre. 

ev. ref. főgymn. tanár. 

T Á R C A . 

Mária-erények és Mártha-erények. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egylet 1895. okt. 7-én tartott 

összejövetelén. 

Mária-erények! Mártha-erények! E szavakat hallva, kinek 
a gondolatai nem szállanak vissza azokba a csodás idők-
be, a melyek az isteni irgalmat e földön járni lá t ták? ' 



Kinek nem jut eszébe az a betbániai kis ház, melynek 
lakói oly szivesen látták az Idvezítöt ?! íme, ha az emlé-
kezetnek szárnyain visszarepülünk a ködös múltba, ott 
látjuk az Istenembert, a mint ajkairól méznél édesebben 
árad szét az Istennek beszéde. Feje körül semmi különös 
dicsíeny nem lebeg, de még töviskoszorú seméktelenitihom-
lokát. Szemeiből szeretet sugározik elő, melynek fényességét 
tisztátalan érzelem soha el nem homályosította. Lábainál 
egy no ül. A felületes vizsgálódó valóban csak egy férfiút 
és egy asszonyt látna maga előtt, de ha a Jézus csak egy 
férfiú lett volna, nem lenne-e nevetséges az egész bethániai 
jelenet s egy nevetséges Megváltót nem ölt volna-e meg 
a keresztnél jobban XIX század gúnyja ? Épen azért 
boldog, a kinek szemei vannak a látásra! Boldog, a ki, 
mikor odatekint abba a kedves kis bethániai otthonba, 
ott az isteni örök szeretetet látja, a ki az emberért emberré 
lett. A ki így lát, az a Jézus lábainál ülő Máriában is 
nem egy asszonyt lát csupán, hanem az örök élet vize 
után szomjúhozó halhatatlan lelket, a mely, ha csak ne-
mesebb vágyait ki nem ölik. mindig és mindenhol azt a 
bizonyságot teszi le: Csak az Istenben nyugoszilc meg az 
én lelkem, mert csak 0 az én idvességem. 

Az Úr beszédét nemsokara egy másik nő zavarja 
meg. Mártha ez, a szorgalmas gazdasszony. Majdnem azt 
mondtam, hogy magyaros gazdasszony. Mert a magyar 
gazdasszony is nemcsak maga sürög-forog, hanem leányát 
vagy fiatalabb nővérét is nógatja, sürgeti, hogy ugyan 
tegyen-vegyen, süssön-főzzön, kössön-varrjon, semmit el 
ne felejtsen, semmit el ne hibázzon, kezével, eszével folyton 
dolgozzék, előre gondoljon, parancsoljon, igazgasson, szóval 
tűzről pattant legyen. És így Márthát is bántja, hogy nő-
vére semmit sem tesz s panaszos szóval fordul az Idve-
zítőhöz, hogy: Uram! parancsolj neki, hogy segítsen. 

Rokonszenvünk tárgya első tekintetre kétségkívül 
Mártha. Úgy gondoljuk, hogy mikor az Idvezítő fáradtan 
betér valahova, mégis csak helyesebb sürögni-forogni, ételt 
készíteni, az Űr éhségét lecsillapítani, mint lábaihoz ülni 
és beszédét hallgatni. De az Ur gondolatai nem olyanok, 
mint a mi gondolataink. Nem Máriát sürgeti, hogy segít-
sen, hanem Mártimnak tesz szemrehányást. Szava pana-
szosan zeng, fájdalmat fejez ki, de ezúttal gyengéd is. 
Mintha csak azt mondaná, hogy: látom jó szándékodat, 
de mégis a fődologban hibás vagy. Mártha! Mártha. 
szorgalmatos vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges 
dolog! Mária a jobb részt választotta és az el nem véte-
tik tőle. 

Ne zavarjanak meg e szavak senkit! Hiszen csak 
azt kell elismernünk, hogy a Jézus jobban lát s akkor 
aztán behatolhatunk mélységes gondolatainak titkába. Nem 
azért rótta meg az Úr Márthát, mert sürgött-forgott, hanem 
azért, mert a maga akarata szerint s nem az Idvezítő 
útmutatása szerint serénykedett, mert buzgólkodása előtt 
az Idvezítő által hozott isteni erőkkel lelkét meg nem 
töltötte s mert csak arra gondolt, hogy az Úrnak szük-
sége van az ő süttére főztére, de azt elfelejtette, hogy 
neki még inkább szüksége volna arra a mennyei kenyérre 

és az örök élet ama vizére, a mely nélkül a lélek eleped, 
elsorvad, elpusztul. Viszont Máriát nem azért tüntette fel 
az Úr mint olyat, a ki a jobb részt választotta, mert 
Mária semmit sem sürgött-forgott, hanem azért, mert alá-
zatosan beismerte, hogy az ő lelkének éhségét és szom-
júságát csak az Űr csillapíthatja le, mert lemondott 
minden dicsőségről, melyet sürgésévei-forgásával szerez-
hetett volna s mert belátta, hogy ha valamiképen az 
Idvezítőnek örömöt akar szerezni s embertársaira nézve 
életét hasznossá akarja tenni, akkor első kötelessége, 
hogy lelkét az isteni irgalomnak ama csodás erőivel töltse 
meg, melyek az Idvezítőben lakoztak. 

Azt hiszem, ezek után világosan láthatjuk, hogy 
mik a Mária-erények s láthatjuk azt is, hogy egy keresz-
tyén nőnek, valamint egy evangeliumi keresztyén nőegy-
letnek első sorban Mária- erényeket kell szereznie, de egy-
szersmind a Mária-erényekhez Mártha-erényeket kell csa-
tolnia. 

Hogy mik a Mária-erények, erre a kérdésre első 
sorban azt felelhetjük: ne elégedjék meg egy nő sem 
azzal az erényességgel, a mit saját jóakaratából alkotott. 
Akármennyire igyekezik is valaki, ha az Istennek véghetetlen 
és erős szeretetét eldobja magától, ugyan mit használhat 
minden igyekezete?! Azért a keresztyén nő forduljon se-
gedelemért alázatosan és öntudatosan az isteni kegyelem-
hez, a mely Jézusban egész teljességében jelent meg. A 
mikor az Űr belép az otthonba, vagy a mikor az egye-
sület tagjait valaki imával vezeti az élő Istenhez, hasz-
nálja fel mindenki az ilyen drága perceket. Az egyesület 
összejövetelein mondott ima necsak egy szép címer le-
gyen, a mely az egyesület vallásosságát jelzi, hanem 
kifejezője a lelkek amaz édes vágyának, mely így szól, 
ha az ajkak nem mozognak is: Uram! te tudod, hogy 
mi téged szeretünk! Erősítsd meg a mi szeretetünket! 
Uram! te tudod, hogy mi hiszünk benned! Növeljed a mi 
gyenge hitünket! Uram! te látod, hogy szeretnők ama jobb 
részt választani! Óh add, hogy az irántad való hálának 
s a mások nyomora feletti szánalomnak, a másokért való 
áldozatkészségnek tüze soha-soha ki ne aludjék a te gyer-
mekeid szivéből! 

De így imádkozni csak az tud, a ki belátja, hogy 
erőtelenségében csak az Idvezítő isteni ereje segítheti meg. 
Ezt teszi az, hogy üljünk alázatosan az Idvezítő lábaihoz! 
Hiszen nekünk már nemcsak az ő beszédei, nekünk az Ő 
cselekedetei is beszélnek. Boldog az a nő, a ki vesz magá-
nak időt, hogy e nagyságos cselekedetek felett elmélked-
jék. Az élet zür-zavarában sürgésünk-forgásunk közt lel-
künk békéje elvész s életünk elveszti a mennyei zománcot, 
ha egy-egy pillanatra el nem vonulunk ama titkos kama-
rába, melyben egyedül vagyunk az élő Istennel. Oh, az Úr 
sokszor rettenetes eszközökkel vezet minket e csodás egye-
düllét homályába! Egyszer egy előkelő s gazdag angol úrnő 
hosszas távollét után otthonába tért. Egyetlen szép, viruló 
leánya rohant elé a lépcsőkön, hogy rég látott édes anyja 
karjai közé vesse magát. De óh borzalom! A fiatal lány 
megbotlott, átesett a lépcső karfáján s a lépcső alján álló 



édes anya pár pillanat múlva iszonyú fájdalomtól kínozva 
borult szeretett gyermeke holttestére. De az a nő keresz-
tyén nő volt. A szíve sajgott sokáig s fájt a sírig, de 
életét nem töltötte el zugolódással, haszontalan kesergés-
sel, hanem azt mondta, miután a fájdalom vihara némileg 
elsimult: Az Isten elvette lányomat, hogy figyelmeztessen, 
hány lány él védő anyai gondoskodás nélkül. És életének 
hátralevő részét eizüllésnek indult lányok megjavítására 
és boldogítására szentelte. Az Isten adott neki erőt s ád 
mindazoknak a nőknek, a kik hozzá fordulnak. És ha ily 
rettenetes viharon nem minden nőnek kell is átmennie, 
bizonyos, hogy a nőnek általában többet kell szenvednie. 
Nem mondom, hogy a férfiak nem szenvednek, de nem úgy 
szenvednek, mint a nők. Ha valamely háznál kis gyermek 
feküszik betegen s melyik ház, a melyben beteg gyermek 
fölött édes anya vagy idősebb nővér aggódó gondossággal 
ne őrködött volna, akkor a férfi rendesen nem gyötrődik 
addig, míg a gyermek él. Akkor aztán sokszor valami erő-
szakos fájdalom sújtja le, de a mindennapi élet hamar 
feledtet vele. Nem így az édes anya vagy az idősebb nővér. 
Átérzik a gyermek minden fájdalmát, minden panaszhang 
szivökbe vésődik, minden lázálom borzadálylyal tölti el 
őket s a nő, a kinek gyermeke vagy kis testvére halt meg, 
tudhatja, hogy szíve száz halál kínjait érezte át, míg a szere-
tett gyermek kiszenvedett. Ne panaszkodjanak a nők, hogy 
nekik az ilyen mélyebb szenvedés jutott osztályrészül! Ne 
panaszkodjanak az édes anyák, hogy nekik a halál árnyéká-
nak völgyén át kell menniök, hol sem a férfi ereje, sem a 
férfi szeretete, sem a férfi bölcsesége nem használ s a 
hol igazán Istennél van a kegyelem. Előjoguk az nekik, 
hogy a földi élet állhatatlanságáról, bizonytalanságáról, s 
arról győződhetnek meg, hogy a feltámadott Megváltó nél-
kül iszonyú sivár és vigasztalan az élet. Épen azért ne 
várják meg mindig a szenvedés perceit, hanem keressék 
meg az Istennel való egyedüllét boldogságát. Hiszen, hogy 
a Jézus a földön megjelent, hogy meghalt és feltámadott, 
hogy a nőt nemcsak a bűn, hanem a férfiak rabszolga-
ságából is kiszabadította, hogy a nőt megdicsőítette, hogy 
előttök irgalomból az Isten országa ajtaját kinyitotta, hogy 
a nőket is tanítványaivá és a szeretet munkásaivá hívta 
el: mindez késztesse a nőket Mária példájának követésére ! 
Reismerni, hogy nem az Idvezítőnek van szüksége a mi 
jó cselekedeteinkre, hanem nekünk van szükségünk az ő 
irgalmasságára, mely folyton ösztönözzön jó cselekedetek 
gyakorlására: ím ez a Mária-erény. Belátni, hogy ha 
adományokat tudunk is adni, de a sziveket felmelegíteni, 
a szegényeket megvigasztalni, a kesergő lelkeket megör-
vendeztetni csak akkor tudjuk, ha sokszor elgondoljuk, 
hogy az élő Isten szeretetből hozzánk jött, felkeresett, ér-
tünk éhséget, szomjúságot, szenvedett, sőt halálba ment, 
épen azért a Jézus iránti hálából gyönyörűségünket találni 
a sebek gyógyításában: ím ez a Mária-erény. A mikor 
akadályok merülnek fel, el nem csüggedni, de helytelen 
eszközökhöz sem folyamodni, hanem a Jézustól és az ő 
mennyei Atyjától kérni új erőt, új hitet, új szeretetet: ím 
ez a Mária-erény. 

A mely nő és a mely nőegyesület így jár el, az 
aztán a Mártha-erényeket is helyesen, az Idvezítő akarata 
szerint tudja gyakorolni. Én azt hiszem, hogy az Idvezítő 
látva sokak sürgését-forgását s látva, hogy e sok sürgés-
forgás után is az elégedetlenség, az elkeseredettség a sze-
gényeknél, az élvezetvágy pedig a gazdagoknál nőttön-nő. 
nagyon sokaknak mondja ma is : Márthák! Márthák! 
szorgalmatosok vagytok és sokra igyekeztek de . . . de .. 
nem az én irgalmasságom mozgatja a ti sziveteket. 

Boldog azért az a nő, a kinek a Jézus édes, bol-
dogító szeretete mozgatja a szivét. Mert az ilyen nő nem 
sürög-forog úgy az egyesületekben, mint a Dickens regé-
nyeiben rajzolt alakok, a kik gyermekeiket elhanyagolják, 
mert valami egyesületben kell szerepelniük. De másfelől 
nem is zárkóznak el a ker. egyesületi tevékenység elől, 
mert tudják, hogy a társadalom sebeit csak együttes erő-
vel lehet gyógyítani. Mit tesznek hát? Energikusan és 
okosan elvégezik házi teendőiket s azt az egy pár órát 
havonként vagy hetenként, a mi az egyesületi élet felvi-
rágoztatására szükséges, szívesen áldozzák fel szegény 
nyomorgó testvéreikért. Mert a mely nőegyesület tagjai 
csak pénzt adnak össze s az egyesület összejöveteleire 
nem érnek rá elmenni: az az egyesület elfonnyad, elszá-
rad. Itt kell azért az erélyes, sürgő-forgó Mártha termé-
szet. Elhárítani az akadályokat, erősíteni a gyöngéket, 
munkálkodni is, beszélni is az egyesület érdekében, meg-
nyerni minden kínálkozó alkalommal egy-egy új tagot 
nemcsak az egyesületnek, hanem az Ur Jézusnak is: 
ím ez a Mártlia-erény. Gyorsan és idejében kitűzni bizo-
nyos megvalósítandó célokat és azok megvalósítására egy 
kis időt, egy kis munkát, egy kis pénzt is áldozni: ím 
ez a Mártlia-erény. Sőt, ha az egyesület varró óráin egy 
csésze theát főznek a jelenlevők, kivált télen át, a mikor 
nagyon hideg van: az is praktikus és helyes eljárás lesz, 
mert vonzóbbá, kedélyesebbé teszi az összejöveteleket és 
mind több nővel érteti meg a keresztyén élet ama nagy 
titkát, a mely szerint az Úrnak való szolgálat igen becses 
gyönyörűségeket is ad. Végül az is Mártlia-erény lesz, ha 
határozottan téves irányban evező egyesületek tagjait a 
csendes, zajtalan, de annál sikeresebb keresztyén munká-
nak folytatására ösztönzünk, szóval a Mártha-erénveket 
gyakorlókat a Mária-erényeknek megnyerjünk. 

Oh, vajha tudtam volna a jelenlevőket meggyőzni, 
hogy milyen fenséges utat jelelt ki számokra a Gondvi-
selés! Vajha járulna ez egyesület minden tagja a segítő 
s minden akadály legyőzésére képesítő Jézushoz! Vajha 
életünket necsak úgy fognók fel, mint vakmerő hajózást 
a sír örvénye felé, hanem mint biztos utazást azon a 
hajón, melynek Jézus a kormányosa s a mely épen azért 
az örök boldogság révpartjaira ér egykoron! Vajha e 
fenséges kilátást soha szem elől ne tévesztenők! Akkor 
bizonyára nemcsak sok könyet törölhetnénk le a sze-
gények szemeiről; de egyszersmind igazán jót tennénk 
azokkal is, a kik sürögnek-forognak, de a Jézus nélkül, 
s ép azért egy lelket is a boldogság útjára vezérelni nem 
képesek. Eleinte talán sok lenne az akadály, de a siker 



is annál nagyobb lenne később. E nagy sikerre azonban 
csak akkor számíthatunk, ha a Lorántffy Zsuzsánna-egylet 
minden tagja buzgón gyakorolja a Mária-erényeket is, a 
Márlha-erényeket is. 

Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Ó-szövetségi Történetek. Szövegét a szentírás alapján a magyar 
nép számára írta Jámbor Lajos, békési néptanító. 41 képpel. Ara 

kötve 60 kr. Kiadja Hornyánszky Viktor, Budapest. 

Igazi népkönyv. Nyelv, felfogás, tartalom, külső ki-
állítás, sőt még az ár tekintetében is a nép szükségleteihez 
alkalmazkodik Látszik, hogy írója a nép gyermeke, a nép 
körében él s ismeri annak jaját-baját. De öntudatos peda-
gógus is, a ki a szentírásban rejlő, nagy pedagógiai kin-
cset föl tudja váltani apró pénzre. 

Uram Istenem, hányszor történik meg, hogy az ember 
a távolban keresi a jót, a közel fekvőt pedig észre sem 
veszi. íme, itt van a biblia, az örök igazságok tárháza, 
a valláserkölcsi dolgok valóságos kincsesbányája, melynek 
anyaga kimeríthetetlen s becse állandó. Mégis történt-e 
valami nálunk eddig a szentírás népszerűsítésére nézve? 
Bizony, majdnem semmi. Mert magának a szentírásnak 
terjesztése még nem egyúttal népszerűsítés is. A szentírást 
meg kell kedveltetni és meg kell értetni, ha a népszerű-
sítés nevére méltóvá akarjuk tenni. De érti-e, értheti-e a 
föld egyszerű népe azt a bibliát, a meiynek megértéséhez 
sok tanulmány kívántatik? Hány tudós szentelte egész 
életét a biblia megismerésére ? Nincsenek-e abban olyan 
részletek, melyeket az egyszerű elme meg nem ért, sőt 
félreért és így nem javára, de kárára válhatnak ? Ezért 
szükséges, hogy a szentírást a nép részére feldolgozzuk. 

Ebből a szempontból örömmel üdvözlöm Jámbor 
Lajost, a ki a bibliát a nép előtt felfogható és kedves 
alakban ismerteti. Nem ad rendszeres ismereteket. Ezekre 
nincs is szüksége a népnek. A szentírás gazdag tárházá-
ból csak szemelvényeket nyújt, élénk képeket fest, hogy 
annál tisztább és világosabb fogalmakhoz juttassa a népet, 
Az egész ó-testamentomot 19 fejezetben 140 oldalon is-
merteti. Tehát velős rövidséggel nyújtja az anyagot A 
fejezetek címei a következők: I. A teremtés. II. Az éden-
kert. III. Ádám és Éva megvigasztalása. IV. Az emberek 
elszaporodása és elfajulása. V. Az új világ népei. VI. Sodorna 
és Gomora. VII. Sára halála. VIII. Ézsau és Jákóh. IX. József 
története. X.. József bátyjai. XI. Mózes. XII. Kanaán el-
foglalása. XIII. Jefte fogadástétele. XIV. Ruth és Naómi. 
XV. A királyok kora. XVI. Az assziriai és babyloni fog-
ság. XVII. Szabadulás a fogságból. XVIII. Jób. XIX. Próféták. 

A könyvet véges-végig versben írta a szerző, még 
pedig tizenkettős Zrínyi sorokban. Verselése könnyed, 
biblia zamatú és magyaros. Minden elbeszélés végén vagy 
rövid tanulságot ad, vagy pedig összehasonlítást tesz a 
múlt és a jelen között. A Mózesről szóló fejezetet pl. így 
végzi a 99. oldalon : 

»Évezrek tűntek le ez esemény óta 
Es ime, az ember maiglan is szolga: 
Rabigát rakott rá ezernyi bűn s vétek, 
Terjed a gonoszság, amerre csak nézek. 
Izráel Istene! Tehozzád sóhajtunk, 
Ments ki e rabságból, óh könyörülj rajtunk! 
Hadd legyen Mózesünk szent Fiad igéje ! 
S vezessen Hozzád, az igéret földére!« 

Néhol ügyes elöhangot használ s így az érdeklődést 
fölkelti. Ez állításom bizonyítására hadd álljanak itt a 
Jób történetét bevezető sorok a 132. oldalon: 

»Bármerre tekintsek, Jób a példányképem, 
A testi és lelki kínok között nékem. 
Erős hit, megnyugvás dobogtatják szivét. 
Amidőn próbálja az Úr legjobb hívét. 
Látom, mint vergődik s fáj bennem a lélek, 
Mindenik jajjában vele együtt érzek. 
Királyi lélek ő, porból vetett ágyon . . . 
Jobbal a jó Istent leborulva áldom! 

Előadása lelkes, emelkedett; vannak gondolatai és 
eszméi. A nép valóban megszeretheti ezt a könyvet, a 
melynek szelleme nem az idegen, de a régi jó ismerős 
hatását gyakorolja reá. Külső kiállítása is csinos. A betűk 
jó öregek, a képek egyszerűek, de ízlésesek és tiszta 
nyomásúak. 

Egyedüli kifogásom a könyv külön alakjára vonat-
kozik. A lepedőnagyságü könyv mindenesetre kényelmet-
lenebb a használatra a 8° alakúnál. Ez azonban nem 
olyan nagy baj, a melyen a II. kiadásnál könnyen ne segít-
hetne a kiadó. 

Az érdemes munkát terjeszszük minél szélesebb 
körökben. 

Hadd terjedjen a bibliai szellem, a biblia szeretete, 
a jó erkölcs, az isteni félelem és az igazi vallásosság. 

Böngérfi János. 

BELMISSZIÓ. 
Evangelizáeió Felső-Baranyában. 

Sajátságos érzés lepi meg az ember keblét, ha 
betekint abba a kaleidoskop-szerü tükörbe, melyet 66 
egyházból beterjesztett felelet nyújt a Dunamelléki Egyház-
kerületi Egyházi Értekezlet »Kérelmében* intézett kérdő 
pontokra vonatkozólag. 

Az egyes gyülekezetek lelki élete, a pásztorok buz-
galma, aggodalma, nembánomsága, nemes igyekezete, 
közönye, cynismusa, lángoló lelkesedése ki nem fogyó válto-
zatosságú képet tárnak előnkbe s bajossá, nehézzé teszik 
az ítéletet. 

Az egyik jelentés »nem«esi privilégiumot öltve ma-
gára négy sorban s alig kétannyi szóval végez, ezt mondván : 
a) b) e) áj pontokra: nem, nem, nem, nem. A másik 
aggodalommal mentegeti magát: ez ideig nem tettem, de 
erős a szándékom. Itt dissertációt olvasunk az egész 
evangelizáció értéke felől, mely természetesen nemleges. 
Ott hivatkozás történik a coníírmatió ünnepélyes végzé-
sére, mely délután megy végbe. Van jelentés, mely a 
kérdésre: »vannak e ilyen és olyan egyesületek ?« büszkén 
vágja oda: van, olvasható kerületi, konventi névtárakban; 



a neve X-i gyülekezet, kik mindnyájan egyek vagyunk a 
Jézus Krisztusban. (Remélem azonban, hogy nem min-
denben) Megkérdi: »mit tettek a papság érdekében azok, 
kik őket így számoltatni akarják?« mintha mondaná: »hol 
a napszám ?« és pedig előbb mintsem a munkába fogott 
volna. 

Van oly válasz, mely legsikeresebb evangelizációnak 
tartaná a nyomor eloszlatását, a földi jólét növelését. 
(<Szegények mindenkor lesznek veletek!) Én eddig azt hittem, 
hogy Jézus a szegényeden<k hirdetett evangéliumot. Fele-
letük azt mondja: hol van vagyoni jólét és kevés az 
egyházi teher és mégis hanyatlik a vallásosság, ott lehet 
és kell evangelizálni, ott meg is lesz a látszólagos haszna. 

»Olvasni nagyon szeretnének, de csak ingyen.« 
Közvetlen utána: »Iskolai, vagy népkönyvtár nincsen.® 
Miért ? ha nagyon szeretnek olvasni ingyen, hát lehet-e 
a vágynak jobban mint az iskolai vagy népkönyvtárak 
által eleget tenni? Hát olyan nagy erőfeszítésbe kerülne 
a »Koszorú* egy teljes példányát 40—80 krért megren-
delni? avagy nem lenne érdemes a »nagyon szeretnének« 
vágyát egy kis igyekezettel kielégíteni ? Hiszen mustár-
magból nő a terebélyes élőfa! 

Hagyjuk, hagyjuk, nem akarok reerimináini, hanem 
az igazgató választmánynak — melynek ülésében részt-
vehetni körülményeim gátolnak — óhajtok referálni arról, 
hogyan áll nálunk az evangelizáeió és mily mértékben 
van, vagy lehet arra — nézetem szerint — nekünk 
szükségünk. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy az evangelizáeió 
sokat hangoztatott eszméje itt is sok jámbor lelket foglal-
koztat, eltekintve azon kisebbségtől, mely minden ilyen 
törekvést úgyszólván megvetéssel néz le, s ki mondja rá 
a szentenciát: »Skócia ködös levegőjébe való, nekem ugyan 
nem kell«. A kik templomba járnak, azoknak nem^szük-
séges, a kik nem járnak, azoknak az evangelizáeió is 
fölösleges. Ugy van-e igazán ? azt most ne vitassuk; ne 
kérdjük: elég-e a változott viszonyok közt az »opus 
operatum*, a templomi teendők pedáns elvégezése —- az 
üres templomban ? Nincs-e itt az ideje, hogy az evangé-
liumot kivigyük a nép közé? az életbe, a hegyekre, a 
tengerpartra? hogy prédikáljunk mind alkalmas, mind 
alkalmatlan időben, a házfedelekről is? — Hagyjuk most 
e kérdéseket felelet nélkül. Ismerjük meg inkább a hely-
zetet Felső-Baranyában, hiszen tükör áll előttünk, vajha 
másolni tudnánk! 

Jegyezzük meg, hogy a 74 egyház közül 65 anya-, 
kilenc leányegyház, de ezek közül csak három haladja meg 
az 1000 lélekszámot. A legtöbb 3—600 között mozog. E 
kisebb számon alól is vannak egyházak, melyek — min-
den alap nélkül — lelkészi és tanítói és pedig nem 
tűrhetően, hanem tisztességesen fizetett állásokat tartanak 
fenn, hogy ma már az egész megyében csak egy fa-
templom áll, az is tisztességes, de mellette úri laknak 
beillő tanító lakás, hiszen egyházi épületeink értéke, igen 
szerény becsléssel, a 1 millió koronát bőven meghaladja. 
Ez eredményt 29000 tisztán földművelőkből álló refor-
mátus lélek mutatja föl. Ez a roppant összeg, mind a 
szegény földműves fillére, melyhez adomány alig járult, 
hogy ezután lelkészeinek 120 ezer korona fizetést ad, 
mely jelenleg 3 millió tőkének felel meg s tanítóinak 
közel fél ennyit. Ezeket a statisztikai adatokat figyelmen 
kívül hagyni nem szabad. Jól és helyesen van-e ez így? 
erre a kérdésre most — midőn tényeket konstatálunk — 
ne térjünk ki. 

Ne feledjük el, hogy az iskolai élet virágzó. Az ál-
talános tanítási kötelezettség szigorúan keresztülvitetvén, 
az iskolát 10 hónapon kérésziül, csaknem 100% pontosan 

látogatja. írni, olvasni csaknem mindenki tud. Az isteni 
tisztelet látogatása — viszonylag — még örvendetes, s 
leszámítva a hírhedt átkos bűnt, az »egyke< kedvelését, 
uralkodó bűnök nincsenek. Ismeretlen a gyújtogatás, ritka-
ságszámba megy egy-egy emberölés. A szekták erőlkö-
dése talajra nem lel, a lélekhalászat roppant erőfeszítése 
— csekély kivételt leszámítva — kárba vesz és csak az 
idegenbe szakadtaknál mutat némi sikert. Az éneklés több-
nyire szép, buzgó; az írni, olvasni tudó nép kedveli a 
bibliát és a jó öreg Szikszayt s egyéb imakönyvet. Igen 
sok helyt a házi áhítatosságot buzgón gyakorolja. 

A vallásos iratokat — a hol terjesztik — mint a 
jelentésekből látom, szívesen olvass i; a hol nem terjesz-
tik, persze nem. Az énekkarok iránt nem lelkesedik; elő-
ször azért, mert begyakorlása sokszor kezdetleges és felü-
letes, főként pedig azért, mert maga szeret énekelni s 
büszke reá, hogy jól énekelni tud. 

Ennyit a népről. Vájjon kell-e itt evangelizálni? Azt 
felelem: igen! A hol a talaj jó, ott várhatunk gazdag 
gyümölcsöt, az elvetett magért 100 annyit. Itt érdemes 
vetni s nem a kősziklák tetején. De hogyan? 

Itt térek át a magvetőkre. Megbocsátanak paptársaim, 
ha napirendre nem térhetek felettük s ha a népet kísé-
reltem jellemezni, minden személyi vonatkozások nélkül a 
magvetőkről is szólni bátorkodom. 

Mi még mindig a régi csapásokon haladunk. De nem 
közönyből, hanem azért, mert még a modus nem áll elég 
tisztán előttünk. A jóra készség ott ég a többség szivében, 
valamint ajkunkon lebeg az apostolok kérdése: »Mit csele-
kedjünk atyámfiai, férfiak ?« Mohón olvassuk a lelkes kez-
deményezők igéit, de a helyzet ismeretében csóváljuk 
fejünket: »ez sem nekünk való*. Hogy a budapesti kísér-
letek a mi igényeinkhez nem illenek, azt még mutogat-
nunk sem kell. Ott a nagy tömegből nem nehéz össze-
verődni egy kis csapatnak; itt a kis környezetben, lehetetlen 
egyesületeket létrehozni. Talán nem is igen múlhatatlan 
az idvességre. A vallásos erkölcsiség intenzivebbé tételét 
más úton is el lehetne érni. Tennénk is, de hogyan ? A 
kik a Gamalielek lábainál növekedtek, épen nem mutat-
ják még eddig az oroszlán-körmöket, a kik Budapesten 
bibliai órák szorgalmas adói valának, még eddig nem 
csillognak példával előttünk s nem maradok innen az 
igazságon, ha állítom, hogy az evangelizáló készség nem 
erősebb az ifjabb, mint a régi nemzedéknél. Ez nem akar 
vád lenni, hanem a tény registrálása s szolgáljon ment-
ségül a helyi viszonyok hatalma. Megvagyok róla győződve, 
hogy az evangelizáeió legideálistább apostola, Szabó A. úr 
is egy pár kísérlet után Hiricsen vagy Katádfán azt kér-
dené: -»quid nunc«. Igen, mert régi igazság, hogy min-
dent egy kaptafára húzni nem lehet. Az evangelizáeió sem 
lehet ugyanolyan Markócon, mint Budapesten. 

Azt azonban nem akarom tagadni, hogy nálunk is 
tenni kellene valamit, bizonyítom is, hogy itt sok mun-
kára kész lélek várja a vezérlő fényt, melyet kövessen. 
Az épen örvendetes tény, hogy a konfirmációt mindenütt 
a lelkészek készítik elő. Csak mondani kell: mit? és lesz 
annak követője is. 

Nézetem szerint, az első lépés meg van téve ezzel; 
egy bátor mozdulat még és következzék az ismétlő isko-
lások vallásos oktatása, ebből kifejlődnek a gyakori érint-
kezés. szóbeli oktatások, pásztori gond, vallásos felolvasások, 
irodalompártolás, hitelszövetkezetek, házi ájtatosság s így 
tovább, oly bizonyosan, mint a hogy a virágból — ha 
ellenséges körülmények közbe nem jönnek — bizonyos a 
gyümölcs kifejlése. 

Ezt elismerte és sürgeti a fennálló egyházi értekez-
let. De sürgetve óhajtja, vajha az aránytalan adózásból 



származó súlyos teher könnyítésére is megtétetnének ille-
tékes helyről a kezdeményező lépések. Ez az evangelizáció 
első lépése lenne. Bajos igazságot hirdetni akkor, midőn 
a legégrekiáltóbb igazságtalanság végrehajtói vagyunk. 

Aztán szükséges volna, hogy egész odaadással adjuk 
oda népünknek magunkat, képviseljük, mozdítsuk elő igaz 
érdekeit, áldozzuk oda időnket, tehetségünket, hogy javát 
anyagi, mint erkölcsi tekintetben előmozdítsuk: ne féljünk 
ostorozni a bűnt, ne legyezgessük a hibát; a mi népünk 
felveszi, megköszöni a jóra buzdító intést, még a feddést 
is, ha atyai szívből származik. A szegények gondját is 
vegyük fel, hála Istennek kevesen vannak, könnyen el-
bírjuk. Arról azonban, hogy idegen oltárokra nem áldo-
zunk, nem áldozhatunk, ne ítéljen meg bennünket a világ. 

— Hogy megindítsuk az evangelizációt, minálunk azért 
elsőnek, s egyelőre elégnek tartom az ismétlő iskolások 
vallásos oktatását, lelkiismeretes és lelkes oktatását, az 
evangéliumból, más kézikönyv nélkül, a leikéssek által. A 
többi magától fog jönni. Ez az én egyéni véleményem. 

Morvay Ferenez, 
vál. tag. 

KÜLFÖLD. 
A franciák vallásossága és erkölcse. 

Wesleynek tulajdonított eme mondás : »Van az 
Isten egyházának sok olyan tagja, a kik egy külső egy-
házhoz sem tartoznak; és viszont, sajnos, vannak olyan 
egyháztagok, a kik az Ő egyházához nem tartoznak«, 
igen sok, jeles francia férfira és nőre ráillik. Nem törőd-
nek ezek ám a római katholicismussal, sem a protestan-
tismussal. Habár nem vallják is magokat keresztyéneknek, 
de azért a keresztyénség szelleme hatja át őket. A sze-
gények iránt való szeretet, a türelem, a megelégedés, a 
munkásság alkotják főjellemvonásaikat. Úgy a párisi, 
mint a vidéki franciák közt észlelhető udvariasság meg-
lepi a részrehajlatlan szemlélőt. 

És mégis a francia nép ma alig vallja magát keresz-
tyénnek. Szertelen nagy számmal vannak közöttük a hitet-
lenek és agnostikusok. A kik magokat felekezetnélkülieknek 
vallják, azok száma közel nyolc millió. Igen divatos dolog 
ott a vallást kigúnyolni, vagy legalább megmosolyogni, 
mintha az a mult idők explodált babonája volna. A kor-
mány és különösen a községtanácsok voltak e tekintetben 
az irányadók. Már annyira mentek, hogy Isten nevét a tan-
könyvekből is kitörölték. A szentképeket és a szentírási 
emblemákat eltávolították az iskolákból, a kórházakból 
Ugyszinte az »irgalmas nő véreket« is kitiltották a kórhá-
zakból és hasonló intézetekből. Az utóbbi időkben azon-
ban sok minden megváltozott, E lapban is említve volt 
már, hogy tekintélyes államférfiak megborzadtak a vallás-
talan nevelés következményeitől. Ma már igen sok jel 
mutatja, hogy a hivatalos körök ellenséges indulata szűnő 
félben van. A franciák vallástalanságukat nyíltan bevall-
ják, azt mondják: »minek mutatnánk magunkat olyanok-
nak, a milyenek nem vagyunk. Ezt az angol és skót kép-
mutatóknak hagyjuk«. 

A római katholikus templomokat a férfiak átalán 
nem látogatják. Csak a nők, ezek is aránylag kevesen. 
De a papok ügyesek és tevékenyek, nagy a befolyásuk a 
gyóntató szék által. Akárhány franciát, a ki a papokat 
megveti, ezek vezetik a politikai és községi dolgokban 
nejök és leányaik közvetítésével. 

Az erkölcsiség sem áll valami magas fokon Fran-
ciaországban. Bár Párisban és egyéb városokban az illemre 
nagyon ügyelnek. Idegen, az első pillanatra azt hihetné, 
hogy szűzies tisztaság uralkodik ott. Egy kis széttekintés 
elűzi ezt a benyomást. A köz- és magánélet meglehetősen 
erkölcstelen. A mit — eléggé ismeretes — az irodalom és 
művészet is terjeszt. 

E vallástalan és erkölcstelen irány, ha nem menthető 
is, de érthető. Maga az egyház rontotta el őket. XIV. és 
XV. Lajos királyok alatt az egyházi főméltóságot viselők 
voltak a legkicsapongóbbak. Az udvar és a nép tőlök 
romlottak el. Az erőszakolt papi nőtlenség. gvóntatószék stb. 
elkerülhetlenül az erkölcstelenség felé terelték a klérust. 
Az eltiport protestantismus nem tudott gátat vetni Róma 
erkölcsteienítő befolyásának. E mellett a klérusban igen 
sok skeptikus és szabadgondolkozó volt. Nem csuda, ha 
sokan megvetették és elhagyták azt az egyházat, mely Péter 
módjára megtagadta a mestert. De már a megbánásban 
nem követte Péter példáját. 

Franciaországban már sokszor megtörtént, hogy az 
egyházon kívül és az egyház ellenére indult mozgalom az 
evangéliumhoz való visszatérésre. Mert a Mindenható min-
dig és mindenütt megihletheti és megihleti Szent-leikével 
gyermekei szivét, tekintet nélkül az egyház szervezetére. 
Jelenben is úgy látszik, hogy az evangelium üdítő vize 
nem épen orthodox forrásból ömlik Franciaországban, 
így pl. Renan »Jézus élete* bár telve szánalmas skep-
sissel. mégis ezereket ösztönzött az evangelium olvasására 
és elfogadására. Még más példát is hozhatunk föl. Pierre 
Loti népszerű s bevallott skeptikus író nem rég megjelent 
és nagy hamarsággal 37 kiadást ért »Jeruzsálem* cimű 
könyvét. E műben leírja, mily mélységes benyomást tett 
rá Palestina. a hol annyiféle nemzetből való zarándok talál 
reményt és vigaszt. Műve mottója: Üdv néked óh kereszt! 
egyedüli reménység!* Igv ír a többek közt: 

»A bocsánat, melyet Krisztus hozott, a nyugalom, 
a mennyei béke, melyet ő ad — óh ehhez sohasem volt 
hasonló ! Minden más üres és semmi, nemcsak a modern 
európai bölcseletek, de az ind millenniumok kijelentései és 
a rég letűnt századok bámult bölcseinek tanai is Köny-
vemet helyesléssel olvashatják azok, a kik reményök el-
veszte miatt panaszkodnak, a kik bár kétkedők mint 
magam, de a szent sírhoz imára gerjedt szívvel, könyes 
szemekkel közelednének, a kik érzik, hogy térdeiken tud-
nának oda elmenni.« Az utolsó lapokon ismét így. ír: 

»Krisztus, óh igen, bármit mondjanak is az emberek, 
valósággal kimagyarázhatatlan és páratlan marad. A mint 
keresztje feltűnik, a mint nevét halljuk, érzelmeink ellágyul-
nak. a keserűség felenged s megérint a tisztító lemondás 
szelleme. Krisztus keresztje előtt kemény és kevély szivek 
megnyílnak és megalázódnak. Krisztus a hasonlíthatatlan 
aspiratiók forrása. 0 a reménytelenek vigasztalója, a veg-
telen bocsánat fejedelme.« 

Az az író, a ki így ír, bár magát kételkedőnek vallja, 
mégis sok ezer lelket elvezethet az incarnatio igaz evan-
géliumának ismeretére. Többet, mint a külső ceremóniákkal, 
a nép által nem értett istentiszteleti nyelvvel élő egyház. 
Loti olyan ember, a ki közelebb van az igaz egyházhoz, 
mint gondolnánk, noha egy egyház kötelékébe sem tar-
tozik. De azért az igaz keresztyének munkája Francia-
országban még sokkal becsesebb és hatásosabb, mint más-
hol. És ilyenek is szép számmal vannak. Nagy szüksége 
is van a forradalmaktól zaklatott népnek az evangelium 
sziklájára alapított erős hitre és tiszta erkölcsiségre. 

Chr. w. a—s. 



NEKROLOG. 
László főherceg emléke a dunamelléki ref. 

egyházkerületben. 
A dunamelléki egyházkerület f. é. szeptember 21-én 

s következő napjain tartott közgyűlésének első napján, 
mindjárt a megnyitás és alakulás után, még napirend előtt 
Szász Károly püspök meleg szavakban emlékezett meg 
László főherceg véletlen elhunytáról s felhívta a közgyű-
lést, hogy a Felséges Uralkodó Házat s első sorban a 
Fenséges főhercegi családot e nagyreményű sarjának gyászos 
elhunytával ért csapás fölötti részvétének adjon megfelelő 
kifejezést. E püspöki jelentés s az arra hozott határozat, 
illetőleg részvétnyilatkozat, a közgyűlési jegyzőkönyv első 
lapján gyászkeretbe foglalva jelenik meg s lesz olvasható. 
A határozat végén felhivatott az egyházkerületi Elnökség, 
hogy e határozatot a fenséges szülőkkel, jelesen József fő-
herceggel, feliratílag közölje. 

Az elnökség a püspöki jelentést s arra hozott hatá-
rozatot magában foglaló jegyzőkönyvi pontot Szilády Áron 
egyházkerületi főjegyző aláírásával s az egyházkerületi 
pecséttel ellátva, rendkívül díszes s gyász- és hattyupehely 
foglalványú nagy negyedrét alakú s hamuszín-szürke regál-
papirra nyomott könyvalakban s külön nyomatban, a követ-
kező szövegű felirat kíséretében küldötte meg József fő-
herceg 0 Fenségének: 

Dunamelléki ref. Egyházkerület elnökége. 

Fenséges Császári és Királyi Főherceg úr! 

A gyászos csapás, mely P'enséges fiók László 
főherceg korai és véletlen halálával első sorban 
P'enségeclet és Fenséges nejét mint szülőket, s a 
Fenséges tes tvéreket s az egész császári és királyi 
családot s a Felséges Uralkodó LIázat érte, 
mélyen megrázta az egész hazát s a fejedelmi 
házához hű s azzal mindig együtt érző magyar 
nemzetet. 

E közfájdalomban a magyar reformált egy-
háznak dunamelléki kerüle te is részt vesz s ennek 
kifejezést adni f. é. szeptember hó 21.—26. nap-
jain tar tot t r endes közgyűlésének legelső tár-
gyául tette. 

Midőn az Egyházkerüle t mély fá jdalmát ki-
fejező határozatá t Császári és Királyi Fenségednek 
elnöki kötelességünkből kifolyólag magas tudo-
mására juttatni bátorkodunk, engedje meg Fen-
séged kifejezést adnunk annak a kívánságnak, 
hogy e csapásban Fenségedet, Fenséges nejét s 
egész Fenséges családját, a Kegyelem Atyja, a 
minden vigasztalások Istene erősítse, gyámolítsa, 
és vigasztalja! 

Hódoló mély tisztelettel ma radunk Buda-
pesten és N.-Kovácsiban, 1895. szeptember hóban 
Császári és Királyi Fenségednek 

legalázatosabb szolgái 

Tisza Lajos, Szász Károly, 
egyházkerületi főgondnok. püspök. 

E föliratra az egyházkerületi elnökség, a következő, 
az egyházkerületi közönséghez intézett ép oly kegyes, 
mint mélyen megható választ nyerte József főherceg Ő 
fenségétől: 

A dunamelléki ref. Egyházkerület közönségének! 

Az Is tenben boldogult feledhetlen László 
íiam e lhunyta alkalmából hozzám intézett fájdal-
mas részvét i ra ta mélyen megindí tot ta atyai szi-
vemet. 

Sajgó kebellel, ele megadással olvastam az 
oly meleg érzéstől á thatot t sorokat ; megadással , 
melyet az isteni gondviselés másí that lan végzé-
sébe való belényugvás szent kötelessége reánk 
parancsol ; megadással , mert fejet ha j tva az Úr 
aka r a ta előtt, az örök világosság országában 
való majdani viszontlátás tar t fenn engemet mély 
bána tomban . 

Némi enyhítő írt ta lá lunk mélyen súj tot t 
szivünkre annak vigasztaló tuda tában , hogy so-
kan vannak és az egyházkerüle t tisztelt közön-
sége is azok közé tartozik, kik velünk gyászolják 
korán e lhunyt f iamat — hajlott korom egyik re-
ményét — kik ezen gyászt oly meleg szavakban 
tolmácsolják. 

Fogadják kegyeletes érzetöknek ezen meg-
ható megnyi la tkozásáér t legbensőbb hálás kö-
szönetemnek őszinte kijelentését. 

Alcsúthon, 1895. október 8. 
József főherceg s. k. 

E válasz az egyházkerület jövő közgyűlésén fog be-
mutattatni, s a díszes egyházkerületi jegyzőkönyvi pont és 
az elnöki felirat egy másodpéldányával együtt az egyház-
kerület levéltárába, örök emlékül elhelyeztetni. 

IRODALOM. 
** Az utolsó évnegyed alkalmából bizalom-

mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni sziveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is tisztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
aî ra, hogy a kor szinvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek ; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** »A magyar nemzet története« című tíz köte-
tes műből az Athenaeum kiadó-társulat a harmadik kötetet 
még ez évben készül kibocsátani, míg a második kötet 
megjelenése csak az 1896. év elején várható. A sorrend 
ezen megváltoztatása azon okból volt szükséges, mert a 



millennium alkalmából, főleg az Árpád-kor történetére vo-
natkozólag annyi sok fontos kutatás történt, hogy dr. 
Marczali egyetemi tanár, ezen korszak (2-ik kötet) írója, 
ki minden a mai napig felszínre került legkisebb adatra 
is kiterjeszti figyelmét, a könyv megírásában lassan kény-
telen előrehaladni. A mű negyedik, hatodik és kilencedik 
kötete már kéziratban közel van a befejezéshez és igy 
minden valószínűség szerint a millennium évében a mű 
felerésze a közönség kezébe kerül. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg a 46-ilc 
füzet, a melyben Gracea György Bem életrajzát és erdé-
lyi hadműveleteit mondja el, érdekesen és számos eddig is-
meretlen adat fölhasználásával. A tűzet egykorú képei 
ezek: Összetépett honvédzászló darabja. Gróf Almássy 
Mór. a muszkavezető. A nagyszombati csata 1849. dec. 
16-án. Az aradi utcai harc 1849. febr. 8-án. Bem fiatal-
kori arcképe. Szerviánusok puskája. Bem feldíszítése a 
vitézségi nagy érdemjellel. Szerb felkelők handzsára. 

** A pozsonyi ág. h. evang. lyceum története. 
Ezredéves létünk méltó ünneplésére vonatkozó országos 
intézkedéseink között kétségtelenül egyik leghathatósabb 
az. mely közép és felső iskoláinkat a maguk történetének 
megírására szólította föl. Nemzeti kulturánk fejlődésének 
legválságosabb korszakát, érdekes adatokban leggazdagabb 
részletét tárja majd föl az az egyetemes történet, mely 
az ily módon keletkezett monográfiákat szövi egykor 
rendszeres egészszé. Egy-egy nagyobb protestáns közép-
iskolánk története meg épen kétszeresen tanulságos. Ősi-
ségben — a dolog természeténél fogva — messze meg-
előzik a hasonló rangű állami és egyéb felekezeti iskolákat. 
Kezdettől fogva gondosan ápolt, nagy áldozatokkal fejlesztett 
»veteményes kertjei« voltak nemzeti vallásos és hazafias 
életünknek. A reformációnak s evvel a szabad gondol-
kodásnak megindítói, fejlesztői. Bús időkben a nemzeti 
szellem erős védőbástyái. Ezért szenvedtek annyi üldözést, 
annyi tetézett méltatlanságot. Történetük másrészt elvá-
laszthatatlanul egybe van forrva az illető egyházzal, mely 
nekik életet adott. Tanulságaik mindenesetre ma is ele-
venek. Nem pusztán a nagy küzdelmek lefolyását, az ősi 
dicsőséget regélik el a késő nemzedéknek; hanem min-
denekfölött tenni, áldozni tanítják meg a figyelmes olvasót. 
Ez magyarázza meg, középiskoláink miért iparkodnak 
fokozott lelkesedéssel megfelelni a kultuszminiszter isme-
retes felszólításának. Sokan már megírták történetüket; 
egy részük a szokásos iskolai értesítőben közölte, — má-
sok önálló műben bocsátották nyilvánosság elé. Ez utóbbiak 
maradandó hatásra számítanak; tettemes költségbe kerül-
nek. Ilyen monumentális műnek Ígérkezik a pozsonyi ág. 
ev. ivceum története is. Századunk derekáig úgy politikai, 
mint társadalmi életünkben vezető szerepet játszik Pozsony, 
az ősi koronázó város. Hosszú időn át természetes kö-
zéppontja a nyugati kultura hatása alatt fejlődő művelő-
désünknek. Evangélikus egyháza s benne lyceuma 1606. 
óta valósággal mintája a magyar evangelikus világnak. 
A pozsonyi evang. lyceum történetének érdekességét e 
szerint épen az az egyetemesítő hatás emeli, mit Pozsony 
a XVII—XVIII századbeli Magyarországra gyakorolt. Maga 
a lyceum — bár lokális természetűnek látszik — korán 
kiszélesbíti a kört. melynek Pozsony praeválens erejénél 
fogva úgyszólván kezdettől igazi szellemi gócpontja volt. 
E lyeeumnak története immár sajtó alatt van. A nagy 
művet 25—28 íven Markusovszky Sámuel lyc tanár irta 

meg a pozsonyi ág. ev. egyház megbízásából. Ez egyház 
— miként ezt a Schimko-féle híres éremgyüjtemény köz-
kincscsé tételével, új lyceum építésével tette — e művel 
a hazai közművelődésnek hoz újabb áldozatot. Bizalommal 
fordul a volt tanítványokhoz, az intézet egykori jótéte-
menyeseihez, általában a művelt protestáns közönséghez 
s a magyar tanügy minden barátjához, hogy mentől 
tömegesebb előfizetéssel a mű megjelenését elősegíteni 
szíveskedjenek. Előfizetési ár 2 frt 50 kr.. bolti ár 3 frt. 
A mű jövő tavaszszal jelenik meg. Előfizetés, illetőleg 
megrendelés ügyében f. é. dec. 31-ig a pozsonyi ág. ev. 
lyceum igazgatóságához forduljanak a t. érdeklődők. 

** Keresztyén hittan, a református vallású elemi 
iskolák IV-ik osztálya számára, írta Filó Lajos nagykőrösi 
lelkész. Második teljesen átdolgozott kiadás. Kiadja a 
dunamelléki egyházkerület. Ára kötve 20 kr. Kókai Lajos 
bizománya. — Filó hittani tankönyve az első kiadásban 
nem volt kérdésekbe és feleletekbe foglalva s e mellett 
túlságosan elvont és nehéz stílusban volt írva. E hibák 
miatt a vallásoktató lelkészek és tanítók szüntelen pa-
naszkodtak, sőt többen félre is tették a régi alakjában 
használhatatlannak bizonyult könyvet. Most a szerző kér-
désekbe és feleletekbe foglalta, s a mennyire egy olvasásra ítél-
hetünk. a mostani káté-alakban sokkal jobbá és könnyebb 
kezelésűvé lett a könyve. Hittani alláspontja pozitív keresz-
tyén és református színezetű, noha a predestináció elhall-
gatása és a megtérésnek logikailag az újjászületés elébe 
helyezése által a református álláspontot érzékenyen gyen-
gíti. Irályában most is vannak nehézkességek. Pl. a vallás 
nem egyéb, mint Istennek ismerése és tisztelése; tehát az 
oly drága égi kincs, mely az embert már itt e földön 
Istennel, a fővalóval egyesíti. Itt az aláhúzott szavak 
feleslegesek; a mondat másik felében használt kép (égi 
kincs, mely az embert Istennel egyesíti) nem tiszta. Van-
nak irálytani következetlenségei is a könyvnek, pl. a bibliát 
egyszer Szentírásnak, máskor Szentiratnak nevezi. De 
azért a Filó hittana jelen alakjában sokkal jobb és hasz-
nálhatóbb, mint az első kiadása, volt. Reméljük, hogy 
ebben a nézetünkben a vallásoktató lelkészek és tanítók 
közvetlen tapasztalatai is meg fognak erősíteni bennünket. 

** Szalay-Baróti nagy munkája »A Magyar 
Nemzet Történet*-bői megjelent a 25. füzet, melyben 
Zsigmond és Hunyadi János kora van tárgyalva. E feje-
zeteket is Szalay József az elhunyt kiváló historikus írta 
meg, Baróti Lajos pedig, figyelemmel az azóta történt kuta-
tások eredményére, átdolgozta őket. A füzet műmelléklete: 
Wagner Sándor híres képének, »Dugovics Titusz*-nak hű 
reprodukciója. A szövegbe nyomott illusztrációk száma 
tizenkettő, a szebbek: Zsigmond császárrá koronázása, 
Galambóc képe, a kölni dómkép, Albert király arcképe stb. 
A kiadó cég bekötési táblákat is készíttetett a munka 
számára, még pedig kétfélét: >korona kötés«-t és »Corvina 
kötés-1. A munka, melynek füzetei két hetenként ponto-
san jelennek meg, a millennium évében egészen teljes lesz, 
négy kötetben. Megrendelések a Lampel-féle (Wodianer F. 
és fiai) kiadócéghez intézendők, mely a füzeteket 30 kraj-
cárjával szállítja. 

** Egyházi beszéd, melyet 1895. szeptember 21-én 
lelkészfelavatási ünnepély alkalmával a debreceni nagy-
templomban tartott Révész Mihály b. n.-bajomi lelkész. 
Szerző tulajdona. Ára 10 kr. — Hitbuzgó lélekből fakadt 



lendületesen írt beszéd. Themája: az Úr ereje s hatalma 
lelkészi hivatalunkban akkor van velünk, ha az ő nevé-
vel harcolunk. I. Ezért volt velők elődeinkkel; II. Ily fel-
tétel mellett lesz velünk is. 

** Emlékkönyv. Gyurátz Ferenc esperes egyház-
látogatása alkalmából összeállította Nagy Lajos dabronyi 
ev. s. lelkész. 48 lap. Ára? — Közölve van benne Gyu-
rátz esperes beszéde, a dabronyi gyülekezet története és 
vagyoni leltára, továbbá egyházrajzi adatok olvashatók 
a csöglei, egedaljai, adorjánházai és ns-szalóki fiók- és 
leányegyházakról, végre Nagy Lajos áldozó-csütörtöki 
beszéde, melyet az esperes egyházlátogatása alkalmával 
tartott. — Kedves helyi emlék, melynek egyháztörténeti 
becse is van. A könyvből befolyó jövedelem a dabronyi 
ev. nőegylet javára fordíttatik. 

** Jeles irók iskolai tára. A Franklin-Társulat 
ily című iskolai kiadványaiból megjelent, az L. és LI. 
füzet. Az elsőben Kemény Ferenc reáliskolai igazgató 
közöl válogatott darabokat J. P. Hebel: Das Schatzkast-
lein című híres ifjúsági irataiból, és írt hozzájok gondos 
bevezetést és magyarázó jegyzeteket. — A másodikban 
dr. Hittrich Ödön főg tanár magyarázza C. Sallustius 
Crispus Bellum Jugurthinum című munkáját. A szép ki-
állítású füzetek közül az elsőnek ára 40 kr., a második-
nak 60 kr. 

** Népszerű egészségtan. A köznép és a nép-
iskolai növendékek számára írta Zíh Károly békésszent-
andrási evang. ref. néptanító. Ára 18 kr., IV-ik kiadás. 
Szerző tulajdona. — A füzetkében sok hasznos és igaz 
ismeret van közölve a levegőről, a tisztaságról, a ruhá-
zatról, az evésről, az ivásról, az alvásról, a mértékletes-
ségről, a test edzéséről, a betegségben való teendőkről, a 
betegekkel való bánásmódról, a járványos és ragályos 
betegségekről, az égési sebekről, a lélek betegségeiről, a vér-
mérgezésről, az életmentésről stb. E mellett egyszerűen, 
világosan és magyarosan van írva s terjedelme is (29 lap) 
a népiskola szükségéhez van szabva. A tanügy és a tan-
könyvírás régi kipróbált munkásának elismeresünket küld-
jük, derék könyvecskéjének minél nagyobb elterjedést kí-
vánunk. 

EGYHÁZ. 
A vallás szabad gyakorlatáról szóló javaslatot 

október 21-én negyedszeri tárgyalás után végre elfogadta 
a főrendiház is. A javaslatban a két vitás pont, a fele-
kezetnélküliség es a zsidóságra való áttérés is többségre 
vergődött. Vita alig volt. A felekezetnélküliséget névsze-
rinti szavazás után elfogadta 118, ellenezte 111 főrend; 
többség hét szavazat; a zsidóhitre áttérést megszavazta 
120, ellenezte 113 főrend, többség itt is hét szavazat. 
Sárkány püspök és Laszkáry Gy. felügyelő ez alkalommal 
első ízben vettek részt a főrendiház ülésén. 

A budai evang. templom felavatása október 
20-án ment végbe a szokásos ünnepséggel. A templomot 
tudvalevőleg a kormány építette, cserében a régi temp-
lomért, a mely a Dísz-téren állt s a melyet a honvédelmi 
minisztérium számára kisajátítottak. Az új templom szintén 
a várban van, homlokzattal a Bécsikapu-térre néz, isko-

lája a Fortuna-utcára, a hozzáépített paplak a Verbőcy-
utcára. Az épületek nem impozánsak, de elég csinosak. 
Az új templomba áthozták a régi templom oltárképét s 
a Mária Dorottya kir. hercegnő emlékét megörökítő már-
vány-táblát is. A felavató beszédet Sárkány Sámuel 
bányakerületi püspök, az alkalmi beszédet ScJioltz Gusz-
táv budai lelkész, az úrvacsorai ágendát Bachát Dániel 
budapesti esperes tartotta. Az ünnepélyen jelen volt a 
budapesti ref. egyház küldöttsége is Szász Károly püspök 
vezetése alatt. Áz ünnepélyt közös ebéd fejezte be a 
Krisztina-városi kaszinó dísztermében. 

Megsemmisített papválasztás. Tudvalevőleg a 
rimaszombati egyház első lelkészi állomására Czinke István 
erdőbényei ev. ref. lelkészt, előnyösen ismert egyházi írót 
választották meg. Ez ellen azonban a kisebbség felebbe-
zett többnemű erőszakoskodással vádolván a győzelmes 
pártot. A megejtett nyoinozat alapján az egyházmegyei 
fegyelmi bíróság a választást megsemmisítette, de Czinkét 
— mint a ki korrektül viselte magát a választási harcok 
idején — az újra pályázók közül nem zárta ki. 

Baptista apostolok. Éjjeli összejöveteleik miatt, 
a közerkölesiség és közbiztonság elleni merénylettel vá-
doltak be a v. pércsi főszolgabírónál két baptista apostolt, 
kiknek egy vályogvető cigány magyarázta a bibliát. A 
főszolgabíró azon szemrehányására, hogy hogyan hallgat-
hatnak ilyen emberre, azt felelték: »meg vagyon írva, 
hogy bolondok prédikálása által tartja meg Isten a hívő-
ket*. A baptismus rohamosan terjed és épen Debrecen vidé-
kén, sőt magában a kálvinista Rómában is. És az még 
mindig késik a belmisszióval. Egy egész sereggel rendelkezik 
a segédlelkészek és a theologusolí személyében, csak utasí-
tani, vezetni kellene azt; a sereg buzgósága és lelkesedése is 
megvan. A kollégium most megjelent milleninumi értesítő-
jéből olvassuk, hogy hajdan veszély idején, tűz és fegyve-
rek pusztítása között a theologus ifjak az utcákon állítottak 
fel szószéket s onnan bátorították, vigasztalták a csügge-
dőket, hogy hitöket el ne veszítsék. így kellene tenniök 
most is, ha nem is a szószékről, de alkalmas helyeken 
felvilágosítani a népet a tévelygések felől, táplálni, erősí-
teni hitöket, hogy meg ne tántorodjanak. Szóval egyhá-
zunk igazai mellett kellene harcolniok a veszélyeztetett 
pontokon, mert bizony, bizony Debrecennek egyáltalán 
nem szolgál dicsőségére, hogy közelében egy tévelygő 
felekezet ref. népünk között oly nagy hódításokat tesz! 

A baptismus terjedése. Vámos-Béresen, de különö-
sen Hajdú-Böszörményben ijesztő mértékben nő a baptisták 
száma s komolyan veszélyezteti a Bocskay fejedelem 
református hajdúi ősi egyházának egységét. Legközelébb 
a ref. templom és parókia szomszédságában egy nagy 
imaházat építettek a baptisták Balogh Lajos püspökjük (?) 
buzgósága folytán. Terjedésüket meggátolni csak mélyebb 
belmissziói munkássággal és egy második ref. templom 
múlhatlan fölépítésével lehetne. Egyébiránt a baptisták 
éjjeli összejövetelei ellen sok a panasz. Már a siíolga-
biróságnak és rendőrségnek is szemet szúrt, hogy azokon 
különféle csavargók és ledér nők a kegyeskedés örve 
alatt mindennemű botrányokat s erkölcsi kihágásokat 
követnek el. Most tehát, már hivatalból üldözik őket. 

Magyar ref. lelkész beiktatása New-Yorkban. 
Szept. 22-én történt meg az újonnan érkezett newyorki 
magyar ref. lelkész, Demeter Bertalan ünnepélyes beik-
tatása a Hope Chapel nevű prot. templomban. Régi vá-
gyuk ment ezzel teljesedésbe a nagy számban letelepedett 



iiewyorki prot. magyaroknak. Évekkel ezelőtt tettek volt 
már kísérletet magyar prot, lelkész megnyerésére, de nem 
lévén közöttük, ki ennek hivatalos módozatait kellően is-
merte volna, az ügy elaludt, s pihent is egész ez év 
tavaszáig, midőn Ilarsányi Sándor clevelandi lelkész 
segítségére jött ez ügyben a newyorki magyarságnak, és 
kieszközölte az angol misszióhatóságnál a newyorki magyar 
prot. egyház segélyezését. Igv került ki a misszió hatékony 
támogatása mellett Demeler úr jelenlegi állomás helyére. 
Beiktatása több magyar lelkész segédkezése s nagy hivő 
közönség jelenlétében történt meg. Délutáni istentisztelet 
után egyházközségi gyűlés tartatott, melyen ez év folya-
mára ideiglenes presbyterium választatott, mely kiegészí-
tette magát nyolc vidéki póttaggal. Az új lelkészre igen 
szép munkatér megművelése várakozik, s remélhető, hogy 
Isten segedelme mellett jelentékeny haladást is fognak a 
newyorki prot. testvéreink tenni a hitélet terén. 

Amerikai magyar ref. egyházmegye. Kissé kü-
lönösen hangzik a szó, mely a magyar ref. egyházmegye 
alakításáról beszél Amerikában. Tengeren túl ugyanis hét 
magyar ref. lelkészünk működik most már a prot. ma-
gyarság emelésén, s azok lelki érdekeinek megóvásán. 
Mint bennünket ottani levelezőnk értesít, a hét magyar 
ref. lelkész most előleges konferenciát tart Pittsburgban 
okt. 7-én, megbeszélendők az amerikai magyar reform, 
egyházmegye alakításának tervezetét. Az eszme életre-
való és üdvös mind a lelkészek, mind az egyházak bei-
életére és fejlődésére nézve, ha t. i. saját nyelvű egyházi 
hatóság hatásköre alá tartoznak. Az érdekes ügyről annak 
idején beható értesítést hozunk, mert nagy fontosságot 
tulajdonítunk az amerikai magyar ref. egyházmegye meg-
alakulásának. 

I S K O L A . 

A tanügyi kongresszus tételei. A II. országos és 
egyetemes tanügyi kongresszus összes ülésére Bcke Manó 
dr. előadó, a rendező bizottság választmányának szept. 
24-iki ütésén a következő tételeket terjesztette elő: I. és 
II. nap. 1. A nemzeti köznevelés szervezetének egységes 
reformja: a) A népoktatási törvény revíziójának alap-
elvei ; a felsőbb népiskolák és ismétlőiskolák ügye. I<) A 
középi>kolai törvény revíziójának alapelvei, r) A polgári 
iskola kérdése, d) A szakoktatás tervszerű rendezése, a 
szakiskolák és a köznevelő intézetek kapcsolata és a 
szakiskolák egységes paedagógai ellátásának ügye. ' ) Az 
egyetemi törvény alapelvei. A felsőbb oktatási intézetek 
kapcsolata; új egyetem és műegyetem felállítása. Az 
egyetemek nagyobb nyilvánossága, f ) Az állam viszonya 
az iskolákhoz. Az állami befolyás emelésének biztosítására 
szolgáló intézkedések. 2. Az erkölcsi és hazafias nevelés 
az iskolában, különös tekintettel az iskolai élet szervezé-
sére: a) A vallásoktatás ügye. b) A hazafias nevelés 
ügye. c) Az irodalmi és történeti tanítás ethikai és haza-
fias szempontból, d) Az internátusok, nemzeti ünnepek, 
kirándulások, játékok stb. ebből a szempontból. III. nap. 
1. Az iskolai adminiszlráció kérdése, különös tekintettel 
az állam, egyház és községek hatáskörére: a) Az iskolák 

egységes felügyelete. A tanfelügyelői és főigazgatói intéz-
mény kapcsolatba hozása, b) Az iskolaszék és egyházi 
hatóságoknak viszonya az iskolához, c) A szakszerű fel-
ügyelet kérdése, d) A vallásminisztérium elválasztása a 
közoktatásitól, e) Az iskolaügy haladásának biztosítására 
szolgáló intézkedések. (Közokt.. tanács, sajtó stb.) f ) Az 
iskolai statisztika állandósítása. 2. A tanárság és tanítóság 
társadalmi állásának ügye. IV. nap. 1. A leányok oktatá-
sának reformja, különös tekintettel a szociális követel-
ményekre. a) A leányok oktatása, mint kiváló szociális 
kérdés, b) A minősítvényi törvény megfelelő átalakításának 
elvei, c) A leányok középfokú oktatásának új alapra 
helyezése, d) Az egyetem megnyitása leányoknak. 2. A 
közoktatás kiterjesztése a társadalom minden rétegére. 
a) A szabad líceum intézményének elterjesztése, b) Mun-
kások oktatása, c) Az iskola szerepe a szocializmus beteges 
kinövéseinek megakadályozásában, d) Népkönyvtárak és 
népházak. V. nap. 1. A közjótékonyság országos szabá-
lyozása (Comission des bienfaisances) különös tekintettel 
az emberbaráti intézetekre. 2. A kongresszus maradandó 
emlékei, a) A magyar tanítók háza. b) A magyar tanítók 
szövetsége még az által is külsőleg kifejezést nyerne, hogy 
az egyszerű tanító elnevezés (népiskola, középiskolai, egye-
temi tanító stb.) használtassék. A szakosztályok határo-
zatainak bejelentése. 

Felekezeti középiskoláink államsegélye beruhá-
zásokra az 1896-ik évi költségvetésben összesen 100.000 
frtra van előirányozva, miből a prot. középiskolák 86 ezer 
frtot kapnak. Ez összegből jut a halasi főgimnáziumnak 
a tornacsarnokra kért 25.000 frt II-ik részleteül 3000, a 
nagykörösinek hasonló célból I-ső részletül 2000 frt (kér-
nek 8000 frtot); a csurgóinali gimn. épületre VlII-ik rész-
letül 4000 frt (kérnek 80.000 frtot); a miskolcinak Vllt-ik 
részletül 4000 frt (kérnek 80.000 frtot); a nagy-enyedinek 
II-ik részletül 3000 frt (kérnek 30.000 frtot); a székely-
udvarhelyinek I-ső részletül 2000 frt (kérnek 10.000 frtot); 
a szászvárosinak átalakításra 5000 frt (kérnek 35.000 forin-
tot); a kolozsvári unit. főgimnáziumnák II-ik részletül 
3000 frt (szükséglet 120.000 frt.); a hódmezővásárhelyinek 
II-ik részletül 15.000 frt (kér 65.000 frtot); a bonyhádi-
nak I-ső részletül 1000 frt (kér 8000 frtot); a szászsebesi 
algimnáziumnak IV-ik részletül 2000 frt (kér 10.000 frtot); 
a szarvasi főgimnáziumnak II-ik részletül 4000 frt (kér 
14.000 frtot); a soproninak II-ik részletül 5000 frt (kér 
30.000 frtot); a mezö-turinak I-ső részletül 1000 frt (kér 
20.000 frtot); a kisújszállásinak utolsó részletül 5000 frt-
(kér 10.000 frtot); az iglóinak I-ső részletül 2000 frt. (kér 
40.000 frtot); a pozsonyinak I-ső résztetül 20.000 frt (kér 
80.000 frtot); a budapesti ev.-nak I-ső részletül 3000 frt 
(kér 14.000 frtot); & szatmári főgimnáziumnak I-ső rész-
letül 2000 frt (kér 15.000 frtot). E segélyek mind épít-
kezési segélyek s nagyrészt megkötött szerződésen ala-
pulnak. 

Iskolai aranykönyv. Özv. Polgár Gyulámé azon 
okból, hogy fia fölvétetett a debreceni ev. ref. főgimná-
zium növendékei közé, ez intézetben szegény tanulók 
részére 200 frtos alapítványt tett. Ez az alapítvány, a mint 
egyrészről a debreceni főiskola jó hírnevére vet világot, 
egyűttal jellemző a főgimnázium túltömöttségére, melyből 
ez idén több, mint száz tanulót kellett visszautasítani, 
úgy hogy — mint az alapítványból kitetszik — némely 



szülők hálára kötelezettnek érzik magokat, ha gyermekük 
az intézet növendékei közé bejut. 

A debreceni tanári kör Dóczi Imre elnöklete alatt 
e hó 19-én tartotta ez évben első felolvasó és vitaülését 
a tagok rendkívüli érdeklődése mellett. A tagok száma 
eddig 45. Vidékről. Nyíregyházáról és Nagy-Kálióból is léptek 
a kör kötelékeibe. Tárgyalta a kör a közoktatási tanács 
reformtervezetét, melyet a tagok többsége nem tart sze-
rencsésnek, amennyiben nem lesz meg a tanácsnak kellő 
önállósága és függetlensége, nem lesz kapcsolatban az 
ország tanáraival s így hozzá nem hat a tanügyi közvé-
lemény szava; mindenben a minisztérium alárendelt kö-
zege lesz, a mi hátráltatni fogja tekintélyének kifejlődését, 
melyre pedig nagy szüksége van. Legközelebb tárgyalás 
alá veszi a kör a helyettes igazgatóság kérdését, a német 
tanügyi viszonyokat, a tanárság részvételét a milleniumon, 
a felsőbb leányiskolák ügyét, az érettségi írásbeli dolgo-
zatokat és a tankönyv approbációt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A főrendiházban megüresedett 

két ág. ev. egyházi helyre Sárkány Sámáel bánya kerü-
leti püspök és Laszkáry Gyula dunáninneni egyházkerü-
leti felügyelő lépnek, amaz a leköszönt Karsay Sándor, 
ez az elhunyt Szentiványi Márton helyére. — Zelenka 
Pál tiszakerületi evang. püspök főrendiházi tagsága ügyé-
ben az igazoló bizottság akként döntött, hogy miután 
Zelenka a püspöki állásáról lemondott, ezzel a főrendiházi 
tagsága is megszűnt. — A szárdi ág ev. egyház lelki-
pásztorává egyhangúlag Holécy János udvarnoki lelkész 
választatott. — A zilahi ev. ref. főgimnáziumban a ma-
thematika ideiglenes helyettes tanárául Gebe Mihály al-
kalmaztatott. — Trsztyénszky Ferenc pozsonyi theologiai 
tanár a folyó év végével az »Evang. Egyház és Iskola« 
szerkesztésétől visszalép, s az új szerkesztő Veres József 
orosházi lelkész lesz, ki a lapot Budapesten fogja szer-
keszteni és kiadni. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság október 15-én 
Szász Károly elnöklete alatt, Beöthy Zsolt, Csíky Kálmán, 
Hegedűs Sándor, Kiss Áron, Petri Elek, Szabó Aladár vál. 
tagok, Bendel H. pénztárnok és Szőts Farkas titkár jelen-
létében ülést tartott. A »Koszorú« című népies kiadványok 
első üzletévéről szóló bizományosi kimutatást tudomásul 
vette. Eladatott a »Koszorú«-ból mintegy 45 ezer példány, 
raktáron és bizományban van mintegy 70 ezer példány. 
A 115 ezer példányban nyomott I—X. füzetből a bizo-
mányosi százalék levonásával befolyt 1000 frt, a nyomdai 
költségekből fedezetlen 1127 frt, minek kifizetése a »Károli-
alap« tőkéjéből fog eszközöltetni. A »Koszorú« tíz első 
füzetének írói honoráriumát Hegedűs Sándor alelnök fe-
dezte, 300 frtot meghaladó összegben. — Bejelentetett, 
hogy a »Koszorú«-ból a nyár folyamán tíz újabb (XI — 
XX.) füzet készült el, melynek írói tiszteletdíjait szintén 
Hegedűs Sándor fizette ki 296 írtban. — A »Koszorú* 
terjesztése céljából a Társaság elnöksége körlevélben fogja 
megkeresni a püspöki és esperesi hivatal útján az összes 
lelkészeket és tanítókat, továbbá az egyházkerületi, egyház-

megyei gondnokok és egyházközségi főgondnokokat, vala-
mint a középiskolák igazgatóságait és vallástanárait, hogy 
a hozzájok küldendő »Koszorú« példányok ajánlásával, 
megtartásával vagy elárusításával, eme hasznos vallásos 
iratok terjesztésében, mint a belmissziói tevékenység egyik 
ágában részt venni szíveskedjenek. Ezenkívül a »Koszorú* 
füzetei tagilletmény fejében megküldetnek a társaság párt-
fogó és alapító tagjainak s ők is felkéretnek e kiadványok 
terjesztésére. — Az ijesztő mértékben fölszaporodott tagdíj-
hátralékok behajtása végett a fővárosban pénzszedő állít-
tatik be, a vidéki hátralékosok pedig először a lapok 
útján nyilvánosan, azután püspökeik által hivatalosan fog-
nak elvállalt kötelezettségök teljesítésére felszólíttatni. -— 
A > Koszorú«-ból jövő évre újabb füzetek fognak kiadatni 
és pedig lehetőleg címkép és szövegképpel illusztrálva. A 
> Koszorú«-ba szánt vallásos elbeszélések, rajzok, törté-
netek, élet- és korrajzok és másnemű építő iratok a 
tél folyamán Szőts Farkas titkárhoz Budapestre, vagy 
dr. Kecskeméthy István szerkesztőhöz Kolozsvárra kül-
dendők. — Legközelebbi könyvilletmény fejében a Tár-
saság pártfogó, alapító és rendes tagjai részére Luthárdt 
lipcsei tanárnak híres »Keresztyén Morálja« fog kiadatni, 
melynek fordításával Cdky Lajos debreceni theol. tanár 
bízatott meg. — A »Hercegszöllősi kánonok* szövegének 
lehetőleg betümásos, de mindenesetre korhű kiadását a 
Társaság millenáris kiadványaként, a választmány elren-
delte; a szöveghez a szükséges kritikai és történeti jegy-
zeteket Mohos Gyula tanár elkészítette. — Végül a titkár 
bejelentette, hogy a nyár folyamán Losoncon elhunyt 
losonci Szígyártó Sámuel kir. tanácsos a Társaság részére 
végrendeletileg 400 frtos alapítványt hagyományozott. 

* Keresztyén Híradó címmel a »Lorántfv Zs. nő-
egyesület* és a »Budapesti ref. ifjúsági egyesület« közlö-
nyeként havi értesítőt szerkeszt Szabó Aladár, a belmissszió 
e buzgó munkása. A »K. Hiradó* a két egyesület belső 
életéről, munkásságáról, összejöveteleiről és felolvasásairól 
hoz közleményeket. Első számába ismertetve van az em-
iitett két egyesület célja és munka progrnmmja október 
20-tói november 20-ig. miből látjuk, hogy a theologiai 
önképzőkör az ifjúsági egyesülettel egyesülve október 31-én 
este 63/,, órakor reformációi emlékünnepélyt rendez az 
evangélikusok Deák-téri dísztermében. A »Ker. Hiradó* 
előfizetési ára egész évre 50 kr., mely összeg Hamar 
István ifjúsági egyesületi pénztárnokhoz (Budapest, Kálvin-
tér 7. sz.) küldendő. 

* A Tabitha nőegylet működéséről az 1894— 
1895-iki munkaidőben érdekes kimutatást kaptunk. A jel-
zett munkaév alatt az egyesület 24 rendes összejövetelt 
és választmányi ülést tartott, melyeken 866 darab új ruhát 
és fehérneműt készítettek a tagok. Rendes heti kenyér-
segélyben részesült 158 család és 95 egyén, ruhát kapott 
350 egyén, egy-egy pár új cipőt vagy csizmát adott 558 
személynek, fütő anyaggal ellátott 27 családot. Segélye-
zett összesen 550 személyt, illetőleg családot. A segélyül 
kiosztott kenyér értéke 1053 frt. a ruhaneműeké 622 frt, 
a lábbelieké 1183 frt, a fűtőanyagé 45 frt. Az egyesület 
alapítványi tőkéje 25,000 frt. Az egyesület céljaira segélyt 
adtak a mult évben a főváros, a legtöbb fővárosi takarék-



( 

pénztár és 839 frt 44 krt gyűjtöttek a fővárosi protest. 
temlomokban. Az egyesület védnöke Tisza Kálmánná,, 
elnöke özv. Eaberern Jonathanné, pénztárnoka Kurtz 
Sámuel (Budapest, Erzsébet-tér 12. sz.). 

* Árvák felruházása. Keresztyéni szép cselekedetet 
művel a jótékonyságáról s a protestáns egyetemre tett 
nagy alapítványáról ismeretes Kövesdy János Debrecenben. 
Évről-évre ötven szegény, elhagyatott iskolás árvát ruház 
fel tél kezdetén. Ezt az Istennek tetsző cselekedetet már 
15 év óta gyakorolja. Az idén e hó 20-án osztották ki a 
gyermekek közt az új ruhákat. A felruházott gyermekek 
másnap, e hó 21-én a Kossuth-utcai ref. templomba 
mentek hálaadó istentiszteletre, az ajándékozóval együtt. 

* Amerikai prot. lap. Idegenbe kivándorolt hit-
sorsosink újabb időben erőteljesen mennek előre, a mi 
a vallási ügyek terén való rendezkedést illeti. Ez évben 
egyszerre három új bástyája emelkedett a magyar protes-
tánsoknak az éjszakamerikai Egyesült-Államokban, a mi 
mindenesetre mutatja a kiküldött igehirdetők apostoli buzgó-
ságát, nagy tevékenységét. Templomok építése, s egy ön-
álló magyar ref. egyházmegye alakítása tervbe van véve 
s az erre szükségeltető eszközök jórészben elő lévén 
teremtve, mindössze pár hónapi idő kérdése az egész. A 
pittsburgi okt. 17-iki papi konferencia egy életrevaló eszme 
megvalósítását is célozza, nevezetesen, hogy alapíttassék 
egy öntudatos prot. szellemben szerkesztett, a mi érdekein-
ket védő, templomépítési, egyházalakítási mozgalmainkban 
bennünket támogató, feltétlen rendelkezésünk alatt álló 
prot. lap. mely olyan szellemben legyen vezetve, hogy az 
a népnek is érthető olvasmányul szolgáljon. A lapot Har-
sányi Sándor clevelandi ref. lelkész szerkesztené, kinek 
nagy hírlapi gyakorlottsága, honi lapokkal való nagy össze-
köttetése, erős gyakorlati érzéke, s az amerikai művelt 
magyar társadalomban általánosan tisztelt neve van. A 
konferencia ez ügyben folyamodni kiván a hazai konventi 
hatósághoz a vállatat évi segélyezése iránt, mivel lehe-
tetlenség, különösen kezdetben, megfelelő jövedelmet kivenni 
az előfizetésekből. Az amerikai magyar protestánsság ügye 
egyszersmind az egyetemes magyar ref. egyház ügye is, 
mely nem hagyhatja elesni az evangeliumi vallás lobogóját. 
Kimondhat.lanul jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy Ame-
rikában egy prot. lap szerkesztessék, mely hivatalos orga-
nuina lévén az összes tengerentúli ref. egyházaknak, össze-
kötő kapocs gyanánt is szolgáljon tengeren innen és ten-
geren túl. A magyar róm. kath. lelkészek Amerikában két 
orgánumot tartanak kezökben, melyekben eszméiknek erő-
teljes propagandát csinálnak. 

* Új orgona. A szent-gáli ev. ref. templom részére 
Országh Sándor és fia budapesti müorgonakészítő cégnél 
megrendelt új orgona elkészülvén, a napokban ünnepé-
lyesen átvétetett. A szakértők egyhangú véleménye oda 
irányul, hogy az orgona belszerkezete, hangja, valamint 
csinos külseje a mai kor legmagasabb igényeit is teljesen 
kielégíti és így a készítő cégnek már eddig is ismert jó 
hírnevét csak emeli. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

P á l y á z a t . 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pályázatot hirdet 
hiterösitésre előkészítő kézikönyvre. 

A szerző, az ev. ref. egyház hitelvei és tantételeinek 
megfelelően lehető rövid és népies keretben készítse mun-
kálatát. 

A viszonylag legjobb mü, mint az egyházkerület 
tulajdona, általa 200 koronával díjaztatik, s tankönyvül 
elfogadtatása esetén, a tiszta jövedelem 50%" a 10 évig a 
szerzőt illeti. 

A pályaművek idegen kézzel írva s a szerző nevét 
rejtő jeligés levélkével ellátva 1896-ik év augusztus l-ig 
alólírthoz (Takácsi, Veszprémin., p. h.) adandók be. 

Szekeres Mihály, 
esperes, ker. népisk. tanügyi 

1—3 b. elnök. 

P á l y á z a t . 

Kúnszentmiklós város orgoványi pusztáján, ez évben 
alapított IV. osztályú rendes lelkészi állomásra pályázat 
hirdettetik. 

Javadalmak: 400 frt készpénz, 12 mm. rozs. három 
öl puhafa, 32 kat. hold homokos szántó föld, melynek 
adóját az egyház fizeti. Jakabszállási filiától 80 frt, meg-
felelő kötelezettség díjában, stolárék. 

Pályázati határidő 1895. évi november 7. 
Pályázati kérvények, minősítvényi oklevéllel igazol-

tan, Baksay Sándor espereshez Kúnszentmildósra kül-
dendők. 

Budapest. 1895. október hó 12-én. 

Szász Károly, 
2—3 dunamelléki ref. püspök. 

1B47/95. sz. P á l y á z a t . 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett gombai ref. 
egyháznak, halálozás folytán megürült lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme, a hivatalos felszá-
mítás szerint, 1400 forint, s így az állás ll-od osztályú. 

Pályázni kivánók, minősítési okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi november 15-ig nagy liszt. Ádám 
Kálmán esperes úrhoz küldjék be Tiszavezsenyre. 

Budapest, 1895. október hó 10-én. 

Szász Károly, 
2—3 dunamelléki ref. püspök, 

P á l y á z a t . 
Segédlelkész kerestetik i de ig lenes k i seg í tőnek 

1896. máj. l - ig II.-M.-Vásárhelyre. Fizetés, teljes 
ellátáson kívül, havi 15 frt. Jelentkezések Szeremlei 
Sámuel le lkészhez in tózendők. « 9 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Szerkesztősig: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. *zú<••>, hová a kéz i ra tok 

c imzendök. 

Kiatftf-li ivatal : 
ELornyAnszlet/ Viktor kiimjvkrro<kedéfte (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d í j ak ip tézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
SZŐTS FARKAS. 

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY VIKTOR. 

Megjelenik minüen csütörtökön. 
Elől izct is i á r a : 

F é l é v r e : 4 frt ~><> kr; egész évre : í> frt. 

Egyes szóm óni tiO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Protestantismus és polgári házasság. 
Különösnek tetszhetik, de — mint alább 

kitűnik — indokolt, a mit állítok, hogy ez a 
kérdés: a protestantismus és a polgári házasság 
mily viszonyban állanak egymáshoz, mindidáig 
nincs egészen tisztába hozva. Azok a nyilatkoza-
tok, melyek protestáns részről mostanában e kér-
dés felett elhangzottak, nem domborították ki 
kellőképen a házasság prot. egyházi fogalmát, a 
mennyiben inkább jogi, mint egyházi szempont-
ból indultak ki s tüntették fel a dolgot; minek 
következtében a házasság vallási eleme, melyet 
mindenki elismer s úgy a hogy az állam is ki-
fejezésre juttat, a jogi szempont előnyére némi 
homályban maradt ; s innen támadt az a hit — 
s ment át már-már a köztudatba is — bogy 
alig van különbség a prot. házasság s a polgári 
házasság között, s a polgári házasságkötés az 
egyházit szükségtelenné változtatta. 

Nekem az most a célom, hogy kifejtsem a 
házasság protestáns egyházi fogalmát ; és pedig 
nemcsak egyoldalúlag a jogi könyvek tanításai 
szerint, hanem az írás s a Helvét hitvallás alap-
ján is. Mert e két utóbbi forrás nélkül tiszta 
képet alkotni e dologról nem lehet. 

Mindjárt előrebocsátom, hogy a házasság 
protestáns és polgárinak elnevezett állami fogalma 
nem egy; csak van, a mi köztük egy, jobban 
mondva közös birtokot képez, t. i. a házassági 
jog; jeléül annak, hogy a házasság felfogásában 
van egy pont, melyben állam és prot. egyház 
közös talajon áll, t. i. a házasság jogi és polgári 
természetének egybehangzó elismerése. De ezen-
túl eltérnek a fogalmak egymástól. És a mint 
igen természetes, hogy az állam a jogi és pol-
gári részt tart ja a főbbnek: úgy az sem lesz 
természetellenes, ha mi meg a vallási olclalt 
emeljük ki s tar t juk fontosabb elemnek. S ha 
nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy e vallásos 
elem adja meg s biztosítja a házasság eszményi 

fenségét, melynek éber jelenléte nélkül a házas-
ság nemesebb részét elveszti s áldásait nem 
érezteti: ezt kiemelni annyival inkább szükséges 
s az állami felfogásnak önfeledten kiszolgáltatnunk 
sem szabad. 

Mi a házasság vallási eleme? 
Először a biblia ama kijelentése, hogy azt 

az Isten szerezte. A házasság —• mondja a Helvét 
h i tva l l á s — magától az Úr Istentől szereztetett 
(Máté XIX. 5, 6.), ki azt bőséges áldással meg is 
áldotta. E fogalmat nem ismeri a polgári h azas-
ság; de mi, kik az igazságot keressük, s az 
igazság keresése közben igen sokszor ráakadunk 
az istenség titokteljes teremtő kezére, melyet a 
világ nem lát meg; mi, a kik sokszor elcsuclál-
kozva látjuk, mint hozza a gondviselés egyik 
embert a másik mellé, sokszor hegyen s orszá-
gokon túlról, s rendeli az egyiket a másiknak 
segí tő társul ; mi, ha ilyet csak egyszer láttunk 
is, minden látszó ellenmondások mellett is, merít-
sünk ezen egy esetből is annyi hitet és annyi 
erőt, hogy az írás tanítását hirdessük s annak 
örök igazságait átfutó és látszólagos s tán tet-
szetős igazságokért fel ne áldozzuk. 

A házasság vallási elemének második része 
a házasság céljában talál kifejezést; hogy azt az 
Űr azért szerezte, hogy szaporodnék az Isten magva 
(Mai. II. 15.) s virágoznék az erkölcs e földön 
(I Kor. VII. 2.) Tehát nemcsak az emberi nem sza-
porodása s az érzéki szükségletek kielégítése a 
cél, a melyet a házasság szolgál, hanem az Isten 
magvának, az Isten fiainak s leányainak szapo-
rodása, s a jó erkölcs és tisztaság illatozása. 
Ezért valljuk egyezőleg az apostollal: tiszteletes 
mindenek között a házasság (Zsid. XIII. 4.); igen, 
mert az nem egyéb, mint az Isten magvának 
kelő földje; az Isten fiainak s leányainak földi 
születéshelye s a tisztaság s jó erkölcsök para-
dicsoma Hol áll ehhez viszonyítva a polgári 
házasság a maga közönséges szaporodási elmé-
letével s szürke szinű házasélet-gyakoiiatával ? 



És vódi-e valami a tisztátalan szaporodások ellen? 
A becsület? Ez ugyan sokszor maga is gyenge! 
A közmorál? Ez ugyan sokszor maga is laza! 
A közérzet vagy közvélemény? Ez ugyan sok-
szor maga is hibás! Vagy talán egy a fiókban 
tartott s jól megtöltött vontcsövű pisztoly? Ez 
ugyan már az utolsó védelem! 

A házasság vallási mozzanatának harmadik 
alkateleme az a fenséges eszménykép, mely az 
efézusi levélben nyer megragadó s örökre szóló 
kife jezés t . Ugy kell a férfiaknak szeretni az ö fele-
ségeiket — miképen az Ur is az anyaszentegyházat. 
(Ef. V. 28., 29.) Állítsuk csak egymás mellé ezt 
a fenséges szeretetet, mely a prot. házasságnak 
alapalkotó része, feltétele és mozgató ereje, tegyük 
csak oda ezt az elválhatatlan önfeláldozó szeretet 
mellé, a kölcsönös »megegyezés® mellé, a melyre 
a polgári házasság épül ; állítsuk csak egymás 
mellé: megállhatnak-e egymás mellett? Mi a köl-
csönös »megegyezései, a kölcsönös »szeretet« 
mellett? S »a kölcsönös szeretet nyilvánítása®, 
a »kölcsönös akarat kijelentése« mellett? Mik 
azok a papirra írt erkölcsi szabályok, melyek 
eszménykép helyett hidegen a polgári házas-
ság előtt lebegtek? Van-e azoknak vonzóerejök 
mint az élő, változhatatlan Krisztusnak, ki min-
deneket magához vonz, magához az istenfélő 
házasok szivét is? »A mi házasságunk nem köl-
csönös megegyezésen alapul, de kölcsönös sze-
reteten épül fel.ee Tanítjuk, mondj a a Ilelvét 
hitvallás, »hogy a házasságnak törvényesen az 
Úrnak félelmében kell véghez menni; hogy a 
férfiú és asszony egymáshoz elválhatatlanul ra-
gaszkodjanak s mennél nagyobb szeretetben s 
egyezségben együtt éljenek; legyen a házasság 
főképen arra a végre, a melyre azt az Úr szer-
zette. Éljenek abban a házastársak szentül, nagy 
hűséggel, kegyességgel, szeretettel és tisztaság-
gal. Távoztassák el annakokáér t a veszekedése-
ket, visszavonásokat, bujaságot ós nős parázna-
ságok atee. 

Nincs ezekben kimondva a házasság sak-
ramentumi volta; de ki van az erkölcsi szentsége; 
a protestantismus nem hittani tételekbe bujtatja 
el a házasság szentségét, ele a házaséletbe ülteti, 
hogy legyen a házasság olyan, mint egy életnek 
fája, melyhez hogy senki ne férkőzhessek, ne 
még a kétes gondolat se: körülsáncolja szere-
tettel, nagy hűséggel, kegyességgel és tisztaság-
gal s oltalmára helyezteti, miként az Úr az 
életfájának őrizetére, az istenhitet es a Krisztus 
szent erőit, mint kerubimokat ós villogó kétélű 
fegyvert. 

»A férfiúnak ós asszonynak minden közö-
sülése, mely a házassági együtt lakáson kívül 
lészonj az Isten előtt átkozott legyenee, mondja 

Kálvin; »s utáljuk a tisztátalan egyes életet, 
bujaságokat és a hypokritáknak titkos ós nyil-
vánvaló paráznaságait, kik tettetik, hogy magu-
kat megtartóztatják, holott mindenkivel kevósbbó 
tartóztatják meg magukat. Mindezeket megítéli 
az Istenee, mondj a a Helvét hitvallás. 

Ez a protestantismus házassági fogalmának 
vallási eleme. S ezt képviseli a polgári házas-
ságban a vállszalag, az atilla és a komoly ábrá-
zat, más szóval az ünnepies színezet! 

Tisztelet a polgári házasságnak a tekintetben, 
hogy egységes házassági jogot teremtet t ; a szent-
székek illetéktelen uralmát megszüntette, a sok-
féle zaklatatásoktól, a nagy, drága stóláktól és 
még drágább hirdetési bizonyítványoktól az em-
bereket felszabadította és a vegyes házastársak-
nak esetleges válópereit megegyszerűsítette s 
illetékesebb biróság elé jut tat ta s alkalmat ad 
sok szerencsétlen embernek, hogy eddigi tör-
vénytelen házaséletét egyszerűen, költség nélkül 
törvényesítse: ele többet ennél ne tulajdonítsunk 
neki igazságul; azt meg épen perhorreskálnunk 
kell, mintha a mi fogalmainkkal csaknem egészen 
megegyeznék ós hogy a polgári házasságkötés 
a mi házasságkötésünket feleslegessé tehetné. 

Mi alapon köttetik meg a polgári házasság? 
A kölcsönös megegyezés és akaratnyilvánítás 
alapján. Es a mi házasságunk, ha vallási elemét 
figyelmen kívül nem hagyjuk, minő alapon köt-
hető meg? Egyugyanazon alapon, a melyen eddig 
megkötöttük, t. i. a szeretet alapján. S ha meg-
kérdeztük eddigelé a házasulandó felektől: szere-
titek-e egymást, s készek vagytok-e házastársi 
kötelességeitek hű és pontos teljesítésére maga-
tokat esküvel is kötelezni: most, hogy van egy 
más egyéniség, ki ezt épen nem kérdezi, nem 
kérdezheti, mert nincs is joga kérdezni, (és más 
is a polgári házasság egész szelleme, minthogy 
kérdezné); most, hogy jöhet házasság szeretet leg-
csekélyebb megkérdezése nélkül létre, most még 
inkább a szeretet mellé álljanak és a fősúlyt a 
szeretet kérdezésére s illetőleg nyilvánítására fektes-
sük, s értessük meg atyánkfiaival, hogy itt köz-
tünk a különbség; hogy ők magok alkossanak 
véleményt s mondhassanak ítéletet a polgári 
házasság felett. 

Én edclig Fördős Lajos agendáját használ-
tam s ezután is azt fogom használni és az eskü 
elhangzása után u tána teszem: hallotta az Űr, 
meghallottuk mi is mindnyájan a ti esküvésteket. 
Tudjátok meg, hogy csak úgy lesztek boldogok, 
ha azt az esküt megtartjátok. Most pedig, hogy 
ezt Isten és a gyülekezetek előtt letettétek, én 
mint az én Uramnak, a Jézusnak, Krisztusnak 
méltatlan bár, de hivatalos szolgája nemcsak tör-
vényes, de hitestársaknak is nyilvánítalak benne-



teket, kérvén rátok a nagykegyelmességű Isten 
áldását, hogy békességben, boldogságban s meg-
elégedésben futhassátok és fejezhessétek be földi 
pályátokat. 

Én azt hiszem, ha így beszélünk, s nem 
annak a színtelen, hatástalan felekezetnélküliség-
nek nyelvén, melytől félünk, de a melybe már-
már belejutottunk, senkinek se jut eszébe, hogy 
a mi házasságkötésünk (hagyjuk el ezt a pápista 
szót »egyházi áldása s ne bujjunk a pápista 
papok közé, kik egyebet se tudnak, mint áldani 
ós áldani), felesleges, sallangszerű valami, melyet 
nekünk kell kínálgatni. Sőt igenis, ha nem hagy-
juk említés nélkül, hogy Franciaországban, a 
melyre gyakran hivatkozunk, mióta a polgári 
házasság fennáll, általában elfajzott a házasság s 
ez által a családi élet, úgy hogy ma Francia-
ország nem más. mint a titkos és nyilvánvaló 
paráznaságok és házasságtörések botrányos ha-
zája (a hol azért a parázna házasok sok eset-
ben együtt maradnak, mert azt a tudományt 
hirdetik nekik, hogy a házasság sakramentum); 
és ha ennek okát is feltárjuk, hogy t. i. a házas-
ság igaz vallásos eleme megsemmisült, s helyébe 
ült az ünnepi színezet, hókusz-pókusz vagy »egy-
házi áldás«, az evangelium minden hite s erkölcse 
nélkül: bizony, ha ezt ekképen kifejtjük, belátja 
a legegyügyübb ember is, hogy a mi evange-
liumi szolgálatunk a valódi házasságkötés el-
maradhatlan része és nem üres, szükségtelen 
ceremónia, melyet lehet kikérni is, meg nem is, 
hanem egy fő s szükséges dolog, a jobb rész, 
mely a házasság lealacsonyítása nélkül nem vétet-
hetik el mitőlünk. 

S ezzel meg van könnyebbítve a stóla-ügy 
megoldása is. Minden prot. papban megvan kisebb-
nagyobb mértékben a papi bölcseség; erre bízzuk, 
mely esetben engedtessék el s kiknek tegyünk 
kedvezményeket. Én azt hiszem, ha reánk biza-
tik, kitől szedjük be s kitől ne, a mi minket 
törvényesen megillet: lesz bennünk, ha úgy kíván-
tatik, ugyanannyi áldozatkészség, mint a pápista 
papokban, kiknek az ügy, minden jövedelmeik 
mellett is, nagylelkűségükre bízatott. Stólák miatt, 
nyugodt lehet mindenki, mi a nyájat elszéledni 
nem hagyjuk. Sőt le is tudunk mondani róluk, 
ha kell. De most nem kell és nem szükséges. 
Most lemondani — az ijedelem szinét viselné 
magán. Különben is nem furcsa-e: magas rangú, 
bő fizetéses állami és egyéb hivatalnokok busás 
nyugdíjakat húznak, a mint irodájukból kimoz-
dulnak: szerény fizetéseink mellett, csak mi legyünk 
szükség nélkül is önfeláldozók, csak mi tegyünk 
olyat is ingyen, miért a legtöbben szó nélkül 
fizetnek, a mi köztünk igen sokaknak egy-egy 
font húsra való ? 

Kérjük a tisztelt Konventet, keressen e kér-
désnek megoldására megnyugtató s kielégítő mó-
dot; s ha híveink öntudatát s miénket is emelni 
óhajtja, kérjük, vegye kezébe, s biztasson meg, 
hogy kezébe veszi, az egyházi adók rendezését. 
Mert erre van égető szükségünk. Torkig vagyunk 
a »papbórekkel«. 

Szükségünk van továbbá egy újonnan szer-
kesztett agenclás könyvre (Fördős Lajos eske-
tési kérdéseivel), egy bibliamagyarázatra; Kálvin 
Institutiónak modern nyelvű fordítására, ós a 
Helvét hitvallásra. Legyenek csak ezek meg: 
országosan rendezett adó-viszonyok; minden pap-
nak bibliamagyarázata, agendája, institutiója és 
Plelvét hitvallása: gyönyörűség lesz nézni, mint 
indul meg hazánkban az evangelizáció s mint 
éled fel mindenütt a hit- és az erkölcsi élet! 

Pécel. György László. 

A konventig vagy a zsinatig? 
II. 

Azon eldöntésre váró kérdés mellett, hogy a magyar 
református egyház kötelezze-e tagjait házasságuk egyházi 
megkötésére, vagy azoknak erre vonatkozó szabadválasz-
tási jogát felibe emelje az egyház közjavának: az is el-
döntésre vár, hogy az egyenlő jog és hatáskörű egyházi 
főhatóságoknak, az egyházkerületeknek, az egyházpolitikai 
törvények életbeléptetése alkalmából hozott és egymástól 
eltérő, egymásnak ellentmondó határozatai közül melyik 
a célszerűbb, melyik állhat meg, melyik tétessék az egész 
magyar református egyházra kötelezővé és micsoda fórum 
által ? Nem reánk tartozik a döntés és mégis foglalkozunk 
e kérdésekkel; mert épen e nagyfontosságú dolgok agyon 
voltak hallgatva. 

Ez azt látszik bizonyítani, hogy a közvélemény nem 
így várta e kérdések megoldását, hanem természetesnek 
találta, hogy a házasságra vonatkozó eljárásunkból, a mit 
a H. T. el nem töröl, meg nem változtat, az mind tör-
vényerejű marad eladdig, míg az arra jogosított fórum: a 
zsinat megváltoztató határozatot nem hoz. A heves-nagy-
kúnsági egyházmegye meg is tette e szellemű indítványát: 
nem fogadtatott el az egyházkerületen és alkottunk ellen-
tétes határozatokat. Ez ellentétekből vagy azokon kívül 
ha sikerül megtalálni az egyház nagy érdekeit előmozdító 
megfejtést: akkor könnyű lesz megfelelni arra a kérdésre 
is, hogy konvent vagy zsinat döntsön-e? 

Az ellentétek a hirdetés, esketés és stóla körül kelet-
keztek. 

A mi az egyházi hirdetést illeti, úgy látszik, győz 
az azt fentartani kívánók tábora, legalább az egyházkerü-
leti utasítások többsége ezt mutatja; csakhogy, míg egyik 
a polgári hirdetésre felvételről kiadott tanúsítvány alapján 
rendeli el az egyházi hirdetésre való jelentkezést, addig 
a másik azt kívánja, hogy elébb jelentkezzenek a felek a 
lelkészi hivatalnál, mint a polgári tisztviselőnél. Abban 
azonban megegyeznek, hogy csak a ki akarja az egyházi 
hirdetést, az hirdettessék; az egyházi hirdetés nem tétetik 
kötelezővé az egyháztagokra. De hát ref. egyházunk, mely 
eddig következetesen megtartotta a hivei közt való egyen-
lőséget, annyira, hogy a legújabb időig az egyenlő mér-
tékű egyházi adózás rendszerén is alig változtatott, most 



szabadságot akar adni tagjainak, hogy azok az egyház 
engedélyének kinyerése nélkül, nem egyenlő eljárást köves-
senek az egyházi szolgálatok igénybevételénél. Az egyház 
tekintélye megköveteli, hogy ha egyenlő jogokat ád hívei-
nek, egyenlő kötelességeket kívánjon azoktól az egyházi 
szertartásokban s ezekkel kapcsolatban levő eljárásokban; 
az egyház tekintélye követeli, hogy különbséget ne tegyünk 
az egyháztagok közt a kötelességek teljesítésében.' Vagy 
helyesnek, célszerűnek tartja az egyház az egyh. hirdetést, 
s akkor kötelező az mindenkire; vagy ha nem tartja köte-
lezőnek mindenkire nézve, akkor nem lehet célszerű, nem 
lehet az helyes; akkor csak a hiúság vagy más emberi 
gyarlóság legyezgetésére alkalmas. Az egyház előtti egyen-
lőség magasabb és döntőbb szempont itten, mint az egye-
sek szabad akaratának becézgetése. Annyival is inkább 
megkövetelheti az egyház, hogy az egyházi hirdetés az 
esketésnek kiegészítő része legyen, mert méltányos okokra 
dispensatiót mindenki nyerhet, Mégis csak másként tűnik 
az fel, ha valaki elösmeri az egyház tekintélyét és attól 
fölmentést kér az egyh. hirdetés alól, mintha azt mond-
hatja: »nem hirdettetem magamat, mert úgy akarom, mert 
én határozom meg, hogy mit tegyen velem, mit tegyen 
értem az egyház !< 

Az egyházi hirdetésnek kötelezővé tételét fontos 
okok javalják. Köztudomású dolog, hogy a hirdetés, mint 
a polgári házasság előfeltétele, az akadályok kiderítésére 
szolgál, az meg tagadhatatlan, hogy a hirdetésnek az a 
módja, mely az anyakönyvi törvény 52. §-a értelmében 
hirdetési táblákon, nagy és kisközségekben pedig a helyi 
közigazgatás épületében élőszóval is foganatosíttatik, ko-
ránt sem férkőzik annyi emberhez, mint az egyházi hir-
detés, és csak híveink érdekében járunk el akkor, ha a 
talán maguk előtt is ismeretlen akadályoknak idejében 
bejelenthetése végett, szándékolt házasságukat nagyobb 
nyilvánosságra hozzuk s őket a késő bánat keserűségének 
elkerülésére segítjük. Ez azonban mellékes, mert mi nem 
a polgári, hanem az egyházi hirdetésről beszélünk s mint 
ilyen egyházi életünkbe mélyen benyomuló egyházi szol-
gálat mellett a legelső sorban a cura pastoralis emeli fel 
szavát, az a cura pastoralis, a melyet intenzivebb mun-
kával művelni ma már minden lelkipásztor elengedhetetlen 
kötelességnek kell, hogy tekintsen. 

Ám míg a cura pastoralis nálunk is oda fejlődik, hogy 
a lelkészek mennek a híveknek helyökbe. még sok idő 
eltelik és addig keresve kell keresni az alkalmat, hol a 
lelkész híveivel személyesen érintkezhessék és vallás-
erkölcsi kérdésekről beszéljen. íme itt önként kínálkozik 
az alkalom a házasulok hirdetésre bejelentésénél az ú. n. 
kézbeadásnál. Eddig csaknem az egész magyar református 
egyházban meg volt a szokás. És ha a lelkipásztor, a szó 
teljes értelmében pásztora akart lenni gyülekezetének, ha 
nemcsak robotnak tekintette hivatalát: igen gyümölcsözően 
felhasználhassa a kínálkozó alkalmat a házasulok meg-
nyerhetésére, egyháziasabbá tételére, s azok, a kik ilyen 
alkalmakkor elhintegeteít magvaknak kikelését s olykor 
dús termését élvezik, azok bizonyosan azon véleményben 
vannak, a mit épen e becses lapok 40. számának vezér-
cikke befejezésül mond: videant consules! Bizony nem 
jó lesz e régi, üdvös szokást kitörölni egyházi életünkből, 
elfújni, hogy még csak nyoma sem legyen. 

Azt lehet felhozni ellenvetésül, megtartható lesz e 
szokás, csakhogy az esküvő előtti napra kell átaltenni 
Azonban mi a könnyebb és célszerűbb ? Egy régi szokást 
fentartani, vagy újat elrendelni; egy százados, tiszteletes 
eljárást tovább ápolni, irányítani, mely különben is népünk-
nek lakodalmi szokásaival van összeforrva, vagy annak 
tenni ki magunkat, hogy újításunkkal fiaskót csinálunk. 

Hiszen népünkről mindenki tudja: mily conservativ az ő 
szokásaiban; ezzel számolni kell! Szívesen megteszi, a 
mit szülei, ősei megtettek és a mi magánjellegű szokásai 
nak vallásos kiegészítő, mintegy megszentelő része, de félő, 
hogyha kizökkentjük a rendes kerékvágásból, olyan utat 
fog-e törni, a mely minket is megnyugtat, kielégít?! 

Úgy tudom, hogy a kézbeadás szokása a nagyobb 
egyházak némelyikében is megvan; de tegyük fel, hogy 
csak a 3000 léleknél kevesebbet számláló, tehát kisebb 
egyházakban van meg és kínálkozik megbecsülhetetlen 
alkalomnak a cura pastoralis munkájára. Ha a nagyobb 
egyházak miatt (a melyekben meg a fentebbi okból kívá-
natos az egyházi hirdetésnek általános elrendelése) eltörül-
tetnék ez a házassági eljárást megkezdő, a hirdetést is 
megelőző actus, 2,212.696 református magyar közül 488.832 
lakván 77, háromezernél népesebb* egyházunkban : az 
1980 anyaegyház közül 1903-ban másfél millió református 
lélek feletti lelkigondozás alkalma lenne a szabad válasz-
tásra bízás következtében illusoriussá téve. Azt hiszszük, 
nem ez áll egyházunk érdekében, hanem az, hogy még a 
hol kiment is újabb időben a divatból ezen egybázias 
szokás, visszaállíttassék az és egyetemlegesen gyakorlatba 
vétessék, annyival is inkább, mert csak ennek általánossá 
tételével nem lesz feltűnő az 1894. XXXII. törvény elleni 
védekezésünk s csak így adatik meg az alkalom papsá-
gunknak arra, hogy a vegyes házasságra lépni szándékozó 
híveinket ellenőrizzék, nehogy a most említett törvény 
1. §-a által megengedett előleges egyesség folytán, minden 
gyermeköket odaajánlják a más vallású — a nemzetiségi 
vidékeken olykor más nemzetiségű — jegyes egyházának. 
Ha elhagyjuk az eddigi szokás szerinti egyházi hirdetést, 
vagy az egyháztagoknak szabad tetszésökre bízzuk, hogy 
csak a házasság polgári megkötéséről szóló tanúsítvány-
nyal jelentkezhessenek nálunk esketés végett: mikép fogjuk 
a vegyes házasságra lépő református felet hitében, egy-
házához való ragaszkodásában erősíteni, nemzetiségi vidé-
ken a magyarságnak megtartani ? Videant consules! A 
polgári tisztviselő, a ki egyházunk tagjainak házasságát 
megköti, utólagosan mindenkit figyelmeztet vallási köteles-
ségeire ; mi meg mint egyház figyelmeztessünk minden 
református hívünket előlegesen az ő vallási kötelességeire 
s ezt csak ügy tehetjük meg, ha az egyházi hirdetést az 
esketés kiegészítő részévé nyilvánítja, az arra egyedül jogo-
sított zsinat és minden egyes egyháztagot egyenlően köte-
lez, hogy vagy hirdettetés, vagy — elfogadható okra — 
hirdetés alóli (ingyenes) dispensatio kieszközlése végett, 
illetékes lelkészénél még az előtt jelentkezzék, míg házas-
ságkötési szándékát a polgári tisztviselőnél bejelentette. 

Végre ez eljárás szükségét követeli az is, hogy a 
hivők botránkozásnak ne legyenek kitéve a canonicus 
napoknak megsértése miatt. Azon meggyőződésben vagyunk, 
hogy ref. egyházunk nem fog lemondani a canonicus 
napokról s nem engedi meg, hogy derüre-borűra vegyék 
igénybe híveink az időt, melyet az államtörvényhozása 
nem korlátol. Érdekében áll-e egyházunknak, hogy szom-
baton, vasárnap lakodalmi zaj zavarja meg az ájtatosko-
dókat vagy ahhoz készülőket; hogy a bűnbánati idő alatt, 
a lakodalmakkal együtt járó dorbézolás, részegség, ebből 
folyó trágár beszédek, káromkodások, vagy csak egyszerű 
zeneszó botránkozást keltsen a vallásossabb érzelmű egy-
háztagjaink lelkében? Az ilyen esetekből származó bot-
ránkozásokért, elítélő, kárhoztató nyilatkozatokért ki lesz 
a felelős? Ha egyházunk nem veti latba összes tekintélyét, 
megtörténhetik, hogy urvacsoraosztás napján is ülnek 
lakodalmat, ha esküvőt nem is. A H. T. végrehajtása 

* 1886. évi Egyetemes Névtár. 



tárgyában a miniszter utasítja közegeit, hogy azok figye-
lemmel legyenek a házasság-megkötése napjának kitűzé-
sében, hogy halasztások és zavar ok-no legyenek. (I. V. 61. 
§. 1. a.) sőt arra is, hogy a házasuló feleknek módjukban 
Vgyen, még házasságuk megkötése napján a házasságra 
vonatkozó vallási kötelességeiknek eleget tenni. (U. o. 3. a.) 

Ezzel szemben mi ne legyünk figyelemmel arra, 
hogy zavarok és halasztások ne legyenek egyházi okok-
ból ? hogy híveink úgy intézzék házasságuk megkötési 
napjának kitűzését, miszerint vallási kötelességeiknek tel-
jesítésében ne gátolja őket az egyházi tilalom ? Az anya-
könyvezők nem mindig felekezetünkhöz tartoznak, vagy 
ha oda tartoznak is, nem mindig viselik szivükön az 
egyház javát, sőt gyakori esetben a községi jegyző és a 
pap ellenséges viszonyban állnak egymással. (Két dudás 
egy csárdában.) Várható e aztán az ilyenektől, hogy figye-
lembe vegyék a mi canonicus napjainkat, még örülne 
egyik-másik, ha kellemetlenséget okozhatna a papnak 
ezen a téren. Nekünk kell résen lennünk és megtenni 
mindent, hogy egyházunkban mindenek ékesen és jó rend-
del legyenek. 

Míg az előzetes hirdetés kötelező fentartását ennyi 
fontos ok támogatja: az utólagos kihirdetésnek azon kétes 
értékű hatását hangoztatják, hogy ez ösztönül szolgál má-
soknak is. Hát arra ki gondolt, hogy bizonyára találkoz-
nak ezután is, mint voltak eddig, a kik nem szeretik, hogy 
őket »kikiabálják« és kívánni fogják majd, hogy az ő eskü-
vőjük ne hirdettessék ki — ösztönül másoknak. Hát még 
ha — a miért sokan megszerették ezt az újítást első te-
kintetre — kis áldó ima is kisérné az ilyen utólagos kihir-
detést, mily épitően venné ki magát, ha értesülne, hogy 
N. N. megesküdött ugvan. de nem kívánja, hogy boldog-
ságáért imádkozzék, s házasságát Isten kegyelmébe ajánlja 
a gyülekezet?! 

Hizony az egyházi fegyelemnek ilyen negativ gya-
korlásáról nem találunk intézkedéseket a múltban. Az 
egyház ki merte magából rekeszteni azokat, a kik szabvá-
nyainak nem tettek eleget. Ma már elégnek tartsuk, hogy 
a renitenseket nevöknek elhallgatása által bélyegezzük meg. 

Helyesebbnek tetszik nekünk a Dunamelléki Utasítás, 
mely nem veszi fel az utólagos hirdetést, hiszen ha az 
előző megvan, csakugyan teljesen felesleges is az. 

Gyory Lajos. 

Győry Lajos úrnak. 
»A konventig vagy a zsinatig ?« című cikkére. 

Én is megszoktam gondolni, a mit szólok és teszek; 
másnak is tisztelem azt a jogát, hogy maga határozza 
meg, mit szóljon és mit tegyen. Azért, még ha egyéb 
soknemü s fontosabb teendőim engednék is, nem szoktam 
polemizálni az ellenvéleményekkel, még ha egyenesen sze-
mélyem ellen irányulnának is. Eltűrtem életemben sokat 
s fogok tűrni ezután is, Istenre bizván ítéletemet. Győry 
Lajos tisztelt barátom s lelkésztársam fent címzett cikkére 
is, csak azért teszek egy pár szerény észrevételt, mert 
személyem érintése nélkül, a dunamelléki ref. egyház-
kerület által kiadott, de általam fogalmazott »lelkészi 
utasítás« ellen intéz, ugyancsak erős, vádló, ne mondjam 
becsmérlő s részéről mély megbotránkozást támasztó, táma-
dást. S így nem is a magam, hanem egyházkerületem 
érdekében érzem kötelességemnek a felszólalást. 

Győry Lajos tisztelt barátom megbotránkozik azon, 
hogy a dunamelléki egyházkerület kimondotta lelkészi uta-

sításában azt: hogy úgy az egyházi hirdetés, mint az 
egyházi esketés is a házasuló/c szabad elhatározásától függ. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy ezt az említett 
Utasítás nem mint elvet mondotta* ki, csak mint tényt 
hozta fel kiindulási pontul s indokául annak, a mit belőle 
következtet, hogy »mivel úgy az egyházi hirdetés, mint 
az egyházi esketés is a házasulok szabad elhatározásától 
függ és a házasság érvényességére befolyással nem bír: 
annálfogva a hirdetési és esketési díjak, is a felek szabad 
elhatározására kell, hogy bízassanak, nehogy stb. Úgy 
idézni, hogy az ember a főmondatot s az abban foglalt 
rendelkezés célját elhallgassa s az indokoló mellékmon-
datot idézze s azt úgy állítsa fel, mint egy elvi nyilat-
kozatot, ez — bocsánatot kérek, legalább is nem »fair 
play«. 

De hát, ha csak indokul s mellékmondatban, még 
is ki van mondva, hogy »úgy az egyházi hirdetés, mint 
az egyházi esketés is a házasulok szabad elhatározásától 
függ«: nem tény-e ez? S e tény konstatálása jogfeladás-e ? 

Tény; mert a H. T. s az ahhoz adott I. U. megen-
gedi ugyan, vagyis nem tiltja, hogy a polgári hirdetés 
mellett a házasulni akarók magokat egyházilag is hir-
dettessék, s megengedi, hogy egyházi áldást is vegyenek, sőt 
figyelmezteti is (csak figyelmezteti), hogy a polgári kötéssel, 
egyházi kötelességeiknek még nem tettek eleget: e mellett, 
igen is a felek szabad elhatározására bízza, hogy menje-
nek-e a templomba vagy nem. 

Igen, vallásos kötelessége az egyház tagjainak, hogy 
házasságukat egyházilag is megköttessék, hűségi esküt 
tegyenek s magokat házaspárokul meg is áldassák. De 
lemondás-e a jogról, jogfeladás-e az egyház részéről, e 
kötelesség teljesítése elől az akadályokat, jelesen a stóla-
fizetés nehézségét elhárítani ? nem inkább intés-e, nem 
inkább buzdítás-e a kötelesség teljesítésére? 

És nincsenek-e más, szintoly fontos egyházi és val-
lásos kötelességek, melyeknek teljesítése szintén a hívek 
szabad elhatározásától függ? Hogy többet ne említsek: 
maga a templombajárás s az ige hallgatása; a szegények-
nek s az egyház szükségeire való adakozás; kötelességek 
bizony, de a hivek szabad elhatározására bízvák. Intjük, 
buzdítjuk rá a híveket, de nem tagadjuk ki (nem exkom-
munikáljuk) azokat, a kik nem teljesítik. Vallásos köteles-
ség tiszta és mocsoktalan életet élni, de az ekklézsia-követést 
a paráznák ellen, nem gyakoroljuk többé; az úrvacsorát 
tolök meg nem tagadjuk, egyházunkból ki nem tiltjuk, 
s nem mondjuk, hogy nem ismerjük egyházunk tagjainak; 
nem tagadjuk meg tőlök az egyházi temetést. Sajnos le-
het, hogy nálunk az egyházi fegyelmezés meglazult az 
idők változtával s a fegyelem ily kényszereszközeit nem 
használjuk többé. De bár szeretnők, ha tehetnők: kiván-
hatjuk-e, lehetne-e ma már a Kálvin Gentjét, összes fe-
gyelmi eljárásával, újra visszahozni? A pápisták élhetnek 
ily eszközökkel a polgári házasság után egyházi kötést 
és áidást nem kérők ellenében; megtagadhatják tőlök a 
gyónás és úrvacsora szentségét; megtagadhatják a bün-
feloldást, az egyházi temetést, bezárhatják halottjaik előtt 
a temető kapuját. Ügvlátszik Győry kollegám ezt kívánná, 
mert az, a mit ő kiván, hogy az egyház ilyeneket ne is-
merje el tagjainak, tehát zárja ki, exkommunikálja: mind-
ezt magában foglalja. 

Mindez szép és nemes felbuzdulás Győry kollegám 
részéről, de bocsásson meg, én őt a pápista eljárás ez 
útján nem követhetem. Én (s velem a dunamelléki egyház-
kerület is) azon vagyunk, hogy híveinket lehetőleg tartsuk 
össze; hárítsuk el egyházi kötelességeik teljesítése elől 
azokat az akadályokat, melyek elhárítása csak az egyház 



szolgáinak eshetik kárára,* s inkább öleljük szívünkre, 
még netalán vétő, vagy közönyös híveinket is, mint ki-
mondjuk reájok: »nem ismerlek titeket*. 

Szász Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

A közoktatási minisztérium költségvetése. 
Közoktatásügyünk minden ágában némi élénkség 

és nagyobb tevékenység mutatkozik Wlassics Gyula minisz-
tersége óta. Az 1896-ik évi közoktatási költségvetés is e 
mellett tanúskodik. Ennél a minisztériumnál a rendes 
kiadások 1.300,000 frttal emelkedtek a tavalyihoz képest. 

Rendes kiadásokra 10.957.694 forint van előirá-
nyozva, mely összeg a következőképen oszlik meg: 

A központi igazgatás 352,162 forintba kerül, vagyis 
8281 forinttal több, mint tavaly. A költségtöbblet egy 
részét a hivatalnokok előléptetése, más részét a dijnokok 
számának és fizetésének emelése okozta. Uj tételként sze-
repel a könyv bírálatok cimén felvett 4000 forint, mely 
eddigelé az országos közoktatásügyi tanács költségvetésé-
ben szerepelt. 

Az országos közoktatási tanács szükségletei 13,900 
forintot tesznek ki, még pedig az alelnök tiszteletdíja 600, 
egy-egy előadó tanácsosé 400, a titkár fizetése 2000 frt-
ban van megállapítva, az ülési és előadói díjak 2500 
forintot fognak kitenni. 

A budapesti tudományegyetemre 438,741 forint van 
előirányozva, 54,936 forinttal több mint a mult évben. A 
költségtöbbletet részben az okozza, hogy a theologiai karon 
egy, a jogin pedig három rendkívüli tanszéket kell felál-
lítani. Az egyetemi építkezésekre a költségvetés nem ter-
jeszkedik ki, minthogy a miniszter külön törvényjavaslatot 
szándékszik beterjeszteni, mely a budapesti egyetemen 
kívül, a kolozsvári egyetem még szükséges építkezéseit és 
a műegyetem egészen újból való elhelyezését fogja fel-
ölelni. 

A kolozsvári egyetem kiadásai 341,618 frtot tesznek 
ki, a tavalyihoz képest 7492 forinttal többet. Itt két 
rendkívüli tanszéket rendessé akar a miniszter átalakítani, 
továbbá felvette az egyetem költségvetésébe a könyvtár 
igazgatójának fizetését is, melyet eddig az erdélyi múzeum-
egylet teljesített. 

A budapesti tanárképző intézet és a vele kapcso-
latos gyakorló gimnázium és Eötvös József báró kollégium 
71,293 forintot igényelnek, a szaporodás itt 20,689 frt. 
Ezt az összeget a középiskolai tanárjelöltek internátusa 
veszi igénybe, mely intézet életbeléptetése által a minisz-

* E kár, a stóla egy — talán nagy részének elvesztése, nem 
csak számilag. de aránylag is, a nagy egyházak lelkészeit éri legin-
kább. Kis egyházakban az összes stóla, tizedrészét sem teszi ki a 
papi fizetésnek ; nagy egyházakban, annak negyed, harmadrészét, 
néhol felét, annál még többet is. A kis egyházak lelkészei más 
oldalról, más d m alatt, kaphatnak kárpótlást. A nagy egyházakéi 
erre sem számíthatnak, de végre e nélkül is, sinlik bár, megélhet-
nek. S illenék-e nekünk, nagy egyházak papjainak, inkább fájlalni 
stólánk egy részének — mint hiveink egyrészének elvesztét ? Egy 
lelkésztársamnak, az egyetlen felszólalónak a hirdetési és esketési 
stóla szabaddá tétele ellen az egyházkerületi gyűlésen, azt mon-
dottam : kettó' közt van választásunk, ingyen esketni, vagy épen 
nem esketni a legtöbb esetben. Most pedig azt mondom : a Gv. L. 
elmélete szerint is kettő közt van választásunk, elnézni, hogy hi-
veink egy része nem teljesíti egyházi kötelességét a házasságkötés-
nél — vagy eltaszítni magunktól e miatt hiveink egy részét. 

Sz. K. 

ter a tanárhiányon akar segíteni. A kolozsvári tanárképző 
kiadása 17,232 forinttal az 1895. évre engedélyezett ösz-
szegben változatlan maradt. 

A József műegyetem tétele is alig mutat változást, 
vagyis 280.983 forintban van megállapítva, ugyancsak 
változatlan a kassai királyi jogakadémia kiadása, mely 
26.588 frtot tesz ki. Az érdemes egyetemi magántanárok 
jutalmazására 6000, a felsőbb iskolai tanárjelöltek utazási 
ösztöndíjára 16 ezer forint van felvéve. 

A tankerületi főigazgatóságok szükséglete 76.648 frt, 
melyből 63,648 forint esik személyi kiadásokra. Itt helyén 
valónak találjuk utalni a főigazgatói tollnokok azon mél-
tányos kérelmére, hogy nekik, kik többnyire tanári okle-
véllel bírnak, a főigazgatói titkári cím adassék meg. 

Az állami gimnáziumok részére megállapíttatott 
216.947 forint, 71.122 forinttal több a tavalyinál. A ki-
adási többletet főleg a budapesti I. kerületi, a nagykikindai 
alapítványi, a jászberényi és szentesi városi gimnáziumok 
államosítása, továbbá a budapesti VIII. kerületi állami 
gimnázium nagyobbvérvű fejlesztése, végül a bártfai, makói, 
szegzárdi állami gimnáziumok felállítása okozza. 

Az állami reáliskolák összes kiadása 674.599 forint, 
itt a költségszaporulat 11.500 forint. A szaporulat számos 
párhuzamos osztály felállításán kívül, a régibb helyettes 
tanároknak rendesekké való előléptetése, továbbá a buda-
pesti VI. kerületi és az egri reáliskola kifejtése okozza. 

A felekezeti, községi és törvényhatósági középisko-
lákat 403.700 forinttal fogja az állam segélyezni, vagyis 
épen 100 ezer forinttal többel, mint a lefolyt évben. E 
tételnél a kiadási többletek e Lap 41. és 43-ik számában 
már specifikálva voltak. 

A középiskolai internátusok segélyezésére 11.900 frt 
van előirányozva, mely összegből a budapesti VII. kerü-
leti gimnázium mellett szervezett horvát internátus, to-
vábbá a székelyudvarhelyi és dévai reáliskolák interná-
tusai tartatnak fel. 

A tizenegy felsőbb állami leányiskola szükségleteire 
306.898 frt van előirányozva. Ez iskolák igazgatói közül 
háromnak 2000, kilencnek 1400 forint a fizetése. 

A népiskolai tan felügyelőségek 263.344 forintot igé-
nyelnek. Ebből hatvanhat tanfelügyelő fizetése 111.800 frt, 
harminckét segédtanfelügyelőé 30.000, negyven tollnoké 
21.200 forint. 

Az elemi népiskolák kiadásaira 1.812,966 forint van 
előirányozva, vagyis 376,966 forinttal több a tavalyinál, 
mely összegben a millennium alkalmával felállítandó nép-
iskolák költségei is fel vannak véve. Az állami népisko-
lákban 1497 tanító van alkalmazva, kik közül 998-nak 
400 frt a fizetése. 22-nek 400 forintnál több, de 500 fo-
rintnál kevesebb; 363 tanítónak 500 forint a fizetése és 
476-nak 500 forinton felül. 

. A polgári iskolák 861.088 forintot igényelnek, ebből 
az igazgatók és rendes tanárok fizetése 454,500, a segéd-
tanároké 73,300. A rendes tanárok legnagyobb része, 
vagvis háromszázkilencvenkilenc 80 forint fizetést huz, 
53-nak 900, 8-nak 100, 68-nak 1100 és 4-nek 1200 frt 
a fizetése. 

A tanítóképzőkre 468,165, a tanítóképzőkre 90,500 
forint iránvoztatik elő. A felekezeti képezdei tanárok illet-
ményeit 3000 forinttal fogják kiegészíteni. 

A kisdedóvónök képzése 59,700 forintba fog kerülni; 
a kisdedóvók és menedékházak 210,000 forintba, mely 
összegből 291 kisdedóvót tartanak fel, illetve segélyeznek. 

A tasti nevelés költségeire 11.000 forint van előirá-
nyozva, mely összeg tornatanárok képzésére és a jövő 
évben rendezendő tornaversenyre fog fordíttatni. 



A budapesti állami ipariskola 44.800 az iparos 
tanulók iskolái 75.000, az állami felsőbb kereskedelmi 
iskolák 49,575 és a keleti kereskedelmi tanfolyam költ-
ségei 13,000 forint. A nem állami kereskedelmi iskolákat 
28,500 forinttal fogják segélyezni. 

Az emberbaráti intézetek közül a váci siketnémák 
intézete kiadásai 44,580. a siketnémák oktatására képző 
tanfolyam 6572, a vakok intézete 50 ezer és az államo-
sítandó hülyék intézete költségei 22,928 forintra rúgnak. 
A kolozsvári siketnéma intézet részére 6700, az aradinak 
500, a temesvárinak 3500, a kaposvárinak 1000 forint, 
továbbá a dadogók és hebegők tanfolyamára 1400 és az 
emberbaráti intézetek szakfelügyeletének költségeire 1400 
forint. 

T Á R C A . 
Erasmus és Luther kora. 

Három felolvasás.* 

I. A római egyház a reformáció előtt. 

Hölgyeim és Uraim! Nem tudom, jól választottam-e 
felolvasásaim tárgyát. Valamikor — nem is oly rég volt 
— azt lehet mondani, vallással és politikával volt tele az 
emberi elme. A mi keveset egyébről tudtak az emberek, 
az mind vallásos gondolatokkal volt összekeverve. Egész 
a XVI. századig, művészet, tudomány, irodalom többé-
kevésbbé alá volt vetve a theologiának. A bölcselkedők 
— már a milyen bölcselkedők voltak — kuruzslók és 
varázslók hirében állottak s a hír rendesen nem is hazu-
dott. A csillagászatot csillagjóslással keverték. Az emberek 
azt tartották, hogy az orvos gyógyszerei semmit sem érnek, 
hacsak a pap meg nem áldja azokat. A legkiválóbb 
ügyvédek, követek és miniszterek rendesen püspökök vol-
tak; még a harcolás sem volt tisztán világi foglalatosság. 
Valami fél tucat skót püspököt öltek meg Floddennél s 
még Henrik idejében sem találtak a coventry-i püspök-
nél, Lee Rolandnál különb embert, a ki méltó lett volna, 
hogy a wales-i csapatok vezényletét átvegye és a lan-
golleni garázda rablókat elkergesse. 

A papság által hirdetett tanok, sőt a papság érdekei 
bejátszottak az értelmi fejlődés minden mozzanatába és 
a gyakorlati élet menetébe s ha a vallás terén a vélemények 
eltérnek, a társadalmi élet minden terén kitört a viszály. 
Ha az emberek vitatkozni kezdtek, akkor aztán ugyancsak 
vitatkoztak ám. A megállapodott hittételek ellenzőit úgy 
tekintették, mint az emberiség ellenségeit, a kik megérdem-
lik, hogy vad állatokat uszítsanak rájok s összetapossák 
őket, mint ragályt terjesztő magvakat. 

Három század mult el azóta: s az idők ugyancsak 
megváltoztak. A természet titkait megismertük. A külön-
féle hitvallások hívei kezet fogva folytatják kutatásaikat. 
Pápisták, anglikánok, presbyteriánusok, lutheránusok, kál-
vinisták nemes versenye felvirágoztatja a művészetet és 
irodalmat, a kereskedelmet és ipart. Ugyanazokat a köny-
veket olvassuk. Együtt tanítunk az egyetemeken. Kezet 
fogunk egymással a gyűléseken. A birói székeken megfé-

* E felolvasásokat Froude a híres történetíró Newcastleben 
tartotta 1867-ben. Minden tételét nem írom alá. A római egyház 
szerintem sohasem volt oly tökéletes, mint a hogy ő rajzolja. De azt 
hiszem, ez a túlságos előzékenység a római egybáz iránt teszi 
Froude-ot alkalmassá a reformáció igazainak objektiv feltüntetésére. 
Fordító ! 

rünk egymással és békésen intézzük az ország ügyeit. 
Természetesen a szeretet összefűzi azokat, a kik egy úton 
haladnak. Látják, hogy sok dologban megegyeznek és a 
miben különböznek, az a megegyezést meg nem zavar-
hatja. Hiába akarják egymást gyűlölni, a barátság kötelei 
erősebbek. Igazán, az ellentétek dühössége az emberek 
nagy részére nézve, megszűnt. El sem tudjuk képzelni, 
hogy lehetne speculativ theologiai véleményért halálra 
vinni valakit. A legelvakultabb nép közt is lehetetlenség 
ilyesmire csak gondolni is és hogy lehetetlenség, az mu-
tatja legjobban, mennyire változtak az idők. A formulák 
megmaradtak. Azok a formulák ezek, a melyek valaha 
annyi vért követeltek. De ma már jobban ismerjük egy-
mást. A testvériség ezer meg ezer fonala köti össze az 
emberiséget. Némi eltérésért a formulákban nem leszünk 
egymás ellenségei. 

Ha valaki azt kérdezi, javult-e Európa, a békesség 
ez erősödését hozom fel bizonyságul. E békességet nem 
a vitatkozás szülte. Ma is vitatkoznak eleget azok felett 
a kérdések felett, a melyek a világot a XVI. században 
két részre osztották. Teljes győzelmet a pápisták sem 
arattak, a protestánsok sem. A vitázok saját pártjuk szá-
mára írnak s az ellenfelet meggyőzni nem bírják. A vitá-
val egy kis keserűség is maradt s azt hiszem, a világ 
végéig is marad belőle valami. Sokszor, mikor boszús 
vagyok, szeretném, hogy a világiak a meddő szóharcot 
vívó papokkal úgy bánnának el, mint az egyszeri pár-
bajozok segédeikkel. Beugratva a párbajozásba, az egyik 
fél azt súgta a másiknak: »Ha agyon lövi a segédét, én 
is lelövöm az enyimet«. 

A küzködő felek kibékülése nem ideiglenes fegyver-
szünet. A dolgok jobb rendje az, mely lassan, de foly-
tonosan erősödve meghódította előítéleteinket. Ez a jobb 
szellem különösen abban nyilvánul, hogy intézmények 
állottak elő, melyeknek alapja a türelem, melyek a ha-
szontalan civódásokat kizárták körükből s az embereket 
egyesíteni akarják, hogy oly tárgyakkal foglalkozzanak, a 
melyek gyönyörűségére vannak mindenkinek és senkit sem 
bántanak. 

Ha most már azt kérdik Önök, miért választottam 
mégis oly tárgyat, mely vitára adhat alkalmat: alig felel-
hetek kielégítően. Mondhatnám, hogy a XVI. századról 
tudok legtöbbet s ha egyáltalán valami tanulságost nyújt-
hatok, úgy bizonyára leginkább a XVI. századból vehe-
tem tárgyamat. Hisz életemben oly sokat írtam és olvas-
tam róla. Mondhatnám azt is, hogy ama fenséges eredmény, 
melyről az imént szóltam, sok tekintetben a reformációnak 
tulajdonítható. A reformáció összetörte a bilincseket, a me-
lyekbe a római theologia az emberi szellemet verte. Gon-
dolkodásra kényszeríté a lelkeket s így léteit adott a tudo-
mánynak. A kölcsönös türelmesség megerősödésére is sokat 
tettek a reformátorok, bár részben öntudatlanul. A régi 
hitcikkek helyett más hitcikkeket állítottak. A világ egyik 
felét megnyerték, a másikat nem. Nemsokára kitűnt, hogy 
jóravaló emberek, a nélkül, hogy megszűnnének jóravalók 
lenni, különbözőképen gondolkozhatnak egyes theologiai 
kérdések felől. 

De nem ezek az okok választatták tárgyamat s nem 
is a különböző vélemények hevét mérséklő türelemről 
akarok szólani. Ha a reformáció csak hittételnek hittétel 
elleni küzdelme lett volna csupán, én a magam részéről 
nem foglalkoznám vele. Hit dolgában a vitatkozás sem-
mit sem használ. Higyje mindenki azt, a mit lelkiismerete 
hinni enged. 

Csakhogy a reformáció nemcsak vélemények harca, 
hanem egy történeti nevezetes tény, melyet ép úgy lehet 
tanulmányozni, mint a természeti tényeket. A reformá-



torok kiváló emberek voltak, a kik rendkívül nevezetes 
szerepet játszottak a világ színpadán. Az apostolokat ki-
véve, ember oly hatást a társadalom fejlődésére nem 
gyakorolt. mint ők. Ha a történelemnek van valami értéke, 
ily emberek élete, jelleme, tettei nem lehetnek ránk nézve 
közönyösek. A reformátorok története nem vész el a régi 
kor homályában. A tények lehetővé teszik, hogy alaposan 
tanulmányozzuk. Az igazság, bármi is az idevonatkozó igaz-
ság. kell, hogy valamennyiünket érdekeljen. Ha azt akar-
juk, hogy minden civakodás, a mit a reformáció nagy 
mozgalma előidézett, megszűnjék, úgy kell tekintenünk a 
dolgokat, a mint voltak. Képzelődésekkeí támogathatjuk 
különleges elméleteinket, de az igazságot csak úgy talál-
hatjuk meg, ha a tényeket elfogulatlanul vizsgáljuk. Fáj-
dalom, a képzelődés sokszor meghamisítja a történeti igaz-
ságot. Vannak protestáns történetírók, a kik szerint a világot 
egy hazug zsarnok igázta le s a reformátorok, mint a világos-
ság angyalai, úgy jöttek az emberiség szabadítására s a 
kik szerint csak árny van az egyik oldalon, csak fény a 
másikon. Forduljunk valamelyik pápista íróhoz s úgy lát-
juk magunk előtt a római egyházat, mint a szentek közös-
ségét, mely egyebet se tett, csak nagy bölcseséggel vezé-
relte a lelkeket az üdvösség utaira. Ekkor a Sátán másod-
szor lépett a paradicsomba s megint elcsábította az 
embert. A lelkek elpártoltak tanítóiktól, tiltott gyümölcs 
után nyúltak s a szellemi anarchia hatalmasodott el. Az 
Ür ruháját darabokra tépték s a föld romlás és pusztulás 
színhelye lőn. Mindenik tél elfogult s a jellemek, tények 
és körülmények egyik theologiai tégelyben ilyen, a másik-
ban egészen másforma alakot nyernek. Csak a nevek és 
számok maradnak ugyanazok. Mindenik fél olyan bizony-
ságot keres, a milyen neki tetszik. »Istentelen mesék*, így 
szólnak gyakran a protestáns polemikusok. »A protestáns 
történetírás« — mondja egy kiváló modern pápista ember 
— »merész hazugságon alapul«. Nincs kétség felőle, az igazság 
mind a két szélsőségtől távol áll. Nem állítom, hogy épen 
én mutatom ki az igazságot, kivált két-három előadás szűk 
körében. De ha mindent nem tehetek is meg, mégis tehe-
tek valamicskét. Adhatok mindenekelőtt egy oly képet a 
római egyházról, a mely a lehetőségig hű. Nem félek a 
pápista ellenvetésektől. A mit mondok, azt pápista forrá-
sokból merítem s oly hivatalos adatokból, a melyek a 
mozgalom kitörését megelőzték s a melyek összeállításá-
nál senkinek sem állhatott érdekében az igazságot elfer-
díteni. 

A kérdés az : jól állt-e a világ, a mikor a refor-
mátorok felléptek? Ha jól állt, akkor a reformátorok 
hazudtak. De ha nem állt jól, vagy épen Európa oly 
romlott volt, hogy azt tűrni tovább nem lehetett, akkor 
a reformációra nagy szükség volt. 

E kérdésre Anglia máskép felel ma, mint a hogy 
azelőtt felelt. Valamikor az angol nép szenteknek tartotta 
a reformátorokat. Ma van egy oly párt az angol egyház-
ban, mely a protestantizmust gyűlöli s a reformátorok 
munkáját tönkre akarja tenni. E párt egyik tagja minapá-
ban Luthert eretneknek mondotta és tudják Önök, kivel 
állította egy sorba? Smith Józseffel, a mormon prófétával. 
Egy oxfordi tanár meg filiszteusnak, a választott nép 
elnyomójának mondotta Luthert, mint a ki ellensége volt 
a kulturának s az olyan okos embereknek, mint az illető 
tanár úr. Az ilyen állítások magokban véve figyelmet 
sem érdemelnek, de mégis fontosak, mert furcsa áram-
latok jelei. 

Mások más szempontból ítélik el a reformátorokat. 
A szabadszellemű bölcselkedők, úgy találják, hogy Luther, 
Kálvin és Knox meg sem közelítik a bölcsész eszményét. 

Azt mondják róluk, hogy türelmetlenek, szűklátkörűek, 
üldözésre hajlandók s alig voltak jobbak, mint a pápák 
és bibornokok, a kik ellen küzdöttek. Lord Macaulay alig 
talál szót Cranmer iránti megvetésének kifejezésére. Buckle 
pedig Bonner mellé állítja Cranmert s nem tudja eldön-
teni, hogy melyik volt utálatosabb. S a német költő, a ki 
nagyobb ember volt, mint akár Macaulay, akár Buckle, 
azzal vádolja Luthert, hogy a haladást századokra vissza-
vetette, mert a nép szenvedélyeit hívta föl ítéletre oly 
kérdések fölött, melyeket csak a tudósok dönthetnek el. 
Goethe, a mikor e véleményét nyilvánítja, Erasmusra 
céloz. Goethe azt hitte, hogy Erasmus járt a jó úton s 
ha Erasmus és a vele egy úton járók vehették volna át 
Európa vezetését, több igazság és kevesebb csalárdság 
volna köztünk, mint a mennyi van. A pártviszályok, a 
theologiai viták, az üldözések, a polgárháborúk, a vallásos 
villongások mind elmaradtak volna s a tudomány fejlő-
désével az emberiség látóköre is kiszélesedett volna. 

E véleménynyel szembe állítom az enyémet. Meg-
mutatom, hogy mit akart Erasmus és hogy Luther miként 
rontotta el munkáját, ha ugyan itt elrontásról lehet beszélni. 
Mielőtt ezt tenném, egész nyíltsággal ki kell jelentenem, 
hogy a reformátorok az én véleményem szerint is, csak 
tökétetlenül fogták fel a türelem eszméjét. Nem szabad 
azonban elfelednünk, hogy kikkel állottak szemben. Bizony 
eleinte nem akartak mást a reformátorok, mint szabad-
ságot, hogy meggyőződéseik szerint gondolkodhassanak és 
szólhassanak. Nem is álmodtak arról, hogy másokat zavar-
janak, bár tudták, hogy őket bántalmazni sokan készek valá-
nak. Macaulaynak eszébe juthatott volna, hogy Cranmer 
egész életén át abban a feltevésben dolgozott, hogy elevenen 
való megégetés lesz a jutalma. Az is lett. Németalföldön, 
mielőtt a pápisták közül csak egyet is bántalmazott volna 
valaki, rendeletet adtak ki a protestáns tanok elnyomá-
sára. E rendelet kötelezi a németalföldi tartományok lakóit, 
hogy *a szent római katholikus egyház tanait higyjék. 
A kik e parancsnak nem engedelmeskednek, azok gonosz 
csendháborítók, A ki az eretnekség bűnébe esik, élve kell el-
temetni. Ila az ítélet végrehajtása jelőtt valamely férfi 
megtagadja az eretnekséget, csak fejét veszíti. Ha makacs-
kodik, a máglyán veszszen el. Eretnekség miatt gyanús 
egyént t-enlú se fogadjon házába. Idegent csak úgy sza-
bad befogadni a vendégfogadóba, ha igazhitüségéröl bizo-
nyítványt hoz a papjától. Az inquisitió adja ki minden-
kinek a gondolkodás módját s a tisztviselők támogassák 
az inquisitiót e munkájában. A ki tudja, hogy valahol 
eretnek rejtőzik, tegye meg a feljelentést-, különben maga 
is az eretnekség vádja alá esik. Olyan eretnekek, (jegyez-
zük meg jól e rendelkezés ördögi voltát), a kik más eretne-
keket feladnak, bocsánatot nyernek, ha megígérik, hogy 
azontúl a római egijház ellen fel nem lázadnak«. 

E rendelet következtében több mint 50,000 embert 
öltek meg a németalföldi tartományokban. Gibbon azt 
mondja, hogy a türelmetlenség nagyobb vétek a protes-
tánsban, mint a pápistában. De azt hiszem, hogy a fenti 
rendelkezések elkeserítették volna a legtürelmesebb embert 
is s Alva herceg alatt türelmetlenné vált volna a legfel-
világosultabb bölcsész is. 

Ezek után hadd szólok a római egyház állapotáról, 
a reformáció előtti időkben. 

Froude után angolból. 

(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 



B E L F Ö L D . 

A jászkiséri egyház köréből. 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! A jászkiséri egy-
ház életéből akarom egyről-másról értesíteni becses lapja 
olvasóit, reménylem, adni fog egy kis helyet soraimnak. 
A közlendő dolgok ugyancsak a mi belügyeink, de talán 
nem árt, ha azokat mások is hallják és olvassák. 

A folyó év október hó 6-án tartott egyháztanács 
gyűlésben felemlítettem, hogy a hónap első napján három 
nagy fontosságú törvény lépett életbe, melyek a mi egy-
házunk életére is nagy befolyással lesznek, és mintegy 
új viszonyok közé helyeznek bennünket. Ugyanekkor fel-
olvastam azon utasítást is, melyet a dunamelléki egyház-
kerület, folyó év szeptember 23-án tartott közgyűlésének 
határozatából, a kebelbeli lelkészekhez kibocsátott, s mely 
az egyház-politikai törvények életbe lépése után az egy-
házi anyakönyvek vezetésénél, s a házasulok hirdetésénél 
és esketésénél követendő eljárást szabályozza. 

Az egyháztanács ez alkalommal egyhangúlag a követ 
kező határozatot hozta: 

»Az egyháztanács érezvén a folyó évi október hó 
1 én életbe lépett törvényeknek korszakot alkotó fontos-
ságát, mint a haladás vallásának egyik testülete, örömmel 
fogadja azokat, s felhívja az egyháztanács egyes tagjait, 
hogy a nép között is terjeszszék az új törvények iránti 
tiszteletet, nem feledkezve meg a saját egyházunk iránti 
kötelességekről sem <. 

»A főtiszteletű egyházkerületnek a lelkész urakhoz 
intézett s most felolvasott utasítását is tisztelettel veszi 
tudomásul az egyháztanács, de miután az már a mult 
vasárnapon a szószékről kihirdettetett s megmagyarázta-
tok, annak ujabb kihirdetését nem tartja szükségesnek 

»Ezen utasítás harmadik pontjának azon rendelke-
zése helyett azonban, mely szerint az esketésekért díj 
nem követelendő, hanem azok megfizetése az egyháztagok 
szabad tetszésére bizassék: az egyháztanács azon hatá-
rozatot hozza, miszerint az egyházi, esketés egyházközsé-
günkben feltétlenül ingyenessé tétetik; az esketésért járó 
díjak pedig, — a már régóta ekként megváltott keresz-
telési díjakhoz hasonlóan, — a jelen ülésen kiszámított 
10 évi átlag közép Összegében, évi 130 forint értékben, 
az egyház közpénztárából fognak a lelkésznek megtérít-
tetni stb«. 

Ezt határozta a jászkiséri egyháztanács; és pedig 
határozta akkor, midőn már a lapokból s a felolvasott 
utasításokból értesült arról, hogy az egyházkerületi köz-
gyűlés az esketési stólát eltörlötte, illetőleg annak megfize-
tését a hívek szabad tétszésére bízta! 

Mik voltak e határozatok indokai ? Az egyháztanács 
ügy gondolkozott, hogy az esketési stóla önkéntes fizetése 
sem fog arra az óhajtott célra vezetni, melyet az egyház-
kerület elérni reményi; mert a kinek nincs pénze az 
esketési stóla megfizetésére, vagy sajnálja azt a csekély 
összeget lelkésze fáradságáért, az már csak szeméremből 
sem fogja kérni az egyházi áldást. Elmarad, beéri pusz-
tán a polgári házassággal. Feltétlenül ingyenesnek kell 
az egyházi esketésnek lenni, hogy senkinek se legyen oka 
az elmaradásra, hogy a lelkész minden alkalommal hív-
hassa, buzdíthassa híveit. Jöjjetek, ingyen adjuk, nem 
várunk érte még csak ajándékot sem! 

De másrészről az egyház tanács figyelembe vette az 

írás eme szavait is: »méltó a munkás az ő bérére«. 
Figyelembe vette azt, hogy az egyházi törvények mily 
féltékenyen őrködnek a díjlevelek felett s azok megcson-
kítását semmi körülmények között meg nem engedik. Fi-
gyelembe vette azt, hogy a lelkészi díjlevelek oly két-
oldalú szerződések a lelkész és gyülekezete között, melye-
ket egyik vagy másik félnek egyoldalúlag, sőt a felsőbb 
hatóságnak is a két fél beleegyezése nélkül megváltoztatni 
joga nincs. 

Én azt hiszem, hogy egyháztanácsunknak fentebb 
idézett határozata jogos és méltányos, s egyúttal célra 
vezető is. 

Miért ne követhetnék e példát más egyházak is ?! 
Csak egy kis jóakarat kell hozzá, s menni fog. Hiszen 
azokban a kisebb egyházakban, melyekre hivatkozni szok-
tak, oly csekély ez az összeg, melyet kárpótolni kellene, 
hogy ezt mindenik megbírhatja! A lelkészekre nézve azok-
ban az egyházakban nagy, hol különben is csekély a 
jövedelem, s már néhány forint elvesztése is ingadozásba 
hozhatja a mérleget. 

Nagyon kívánatos volna, hogy a konvent figyelmét 
ne kerülné ki e kérdés s az egyházkerületeknek egymás-
tól eltérő határozatát megkisérlené egy mederbe terelni 
az által, hogy felhívná a gyülekezeteket a keresztelés! és 
esketési stólák megváltására. Bizonyára a legtöbb egyház 
megértené s követné a felhívó szózatot. A lelkészek pedig 
örömmel fogadnák, mint örömmel hozzájárultam én is 
egyháztanácsunk határozatához. 

Ugyanezen gyűlésben jelentetett be Id. Nagy Sándor 
mező-túri földbirtokos úrnak ezer frtos alapítványa, me-
lyet neje, született Kürv .Juliánná asszony emlékére tett 
egyházunknál, oly célból, hogy annak kamataiból az árva, 
szegénysorsú iskolás gyermekek ruhával és tankönyvekkel 
segélyezi essenek 

Mig lesznek egyházak — s hiszem, hogy lesznek, 
— melyek úgy gondolkoznak és cselekesznek, mint a 
jász-kiséri egyház; míg lesznek Nagy Sándorok, kik meg-
emlékeznek az Űr kicsinyeiről, ne féltsük anyaszentegy-
házunkat az üj viszonyok között sem! Nem félhetünk, 
még a vallás szabad gyakorlatának törvényétől sem ! Azok. 
a kik csak azért voltak tagjai a gyülekezetnek, mert. a 
törvény értelmében valahová tartozniok kellett, meglehet, 
elhullanak; de a hivek megmaradnak, s egyházunk — 
mint Sión rendületlenül meg fog állani! Csak mi isiegyünk 
hivek a reánk bízottakban! 

Jász-Kisér. Fejes Dániel. 
lelkész. 

A szórványok lelki gondozása érdekében. 
A szétszórt csontok összeszedése, az idegen feleke-

zetek közt elszórt hivek gondozása iránt, Istennek hála, 
évről-évre növekszik az érdeklődés és a tenni kész hit-
rokoni szeretet. Egyetemes egyházunk konventje e végből 
szervezgeti a missziói és körlelkészségeket az országos 
közalap anyagi támogatásával. A dunamelléki egyházke-
rület. erre a célra iratta meg Lévay Lajossal a »Kis 
Hitoktató« cimű vallástani kézikönyvet. A Prot. Irodalmi 
Társaság »Koszorú« cimű népies vallásos kiadványai is 
részben ezt a nemes belmissziói célt szolgálják. Most a 
tevékeny Baranya köréből kapjuk a hasonló célra törekvő 
felhívást, melyet mint országos érdekű ügyet részünkről is 
melegen ajánlunk a művelt prot. közönség áldozat készsé-
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gébe; kijelentve egyszersmind azt is, hogy adományok 
közvetítésére készséggel vállalkozunk. 

A felhívás egész terjedelmében itt következik : 
Felhívás a szórványok lelkigondozására szükséges 

vallásos kézikönyv készítésére kitűzendő pályadíj nevelé-
sének céljából való adakozásra. 

Köztudomású, hogy reform, egyházunknak más fele-
kezetek közt, főleg pusztákon — mint cselédek — elszórt 
tagjai, úgyszólván, — minden lelki táplálékot: valláserköl-
csi gondozást nélkülöznek. — Még ott is, hol tömörülten 
laknak híveink a pusztai élet a gyermekek vallás-erkölcsi 
nevelésének nagy akadálya; ott pedig, hol a hitközségi 
élet határán kívül, attól távol élnek, — a legkevesebb 
lelki gondozás is — alkalmas kézikönyv hiján — kizárt-
nak tekinthető, fí tény káros hatását nemcsak vallás-
erkölcsi, hanem társadalmi szemponthói is, még csak 
vázolni sem akarjuk; mert az annyira nyilvánvaló minden 
gondolkozó lélek előtt. 

Érezte ezt az » Okor-Szigetvidéki Egyházi Értekezlet« 
— midőn folyó év szeptember 10-én tartott értekezletén 
ily vallásos, az elszórt csontok igényeihez alkalmazott: 
absolut becsű kézikönyv készíttetésére pályadíjat határo-
zott kitűzni. Érezvén azonban a zsenge egyesület pénz-
tárának a nagy feladathoz mért elégtelenségét; úgy saját 
tagjai, mint azok körén kívül élő, nemesebb lelkű ember-
barátok között, gyűjtés megindítását határozta el; mely 
ott nyomban 70 korona összeget eredményezett. Ez a szép 
első siker biztosíték nekünk arra, hogy a célt mely első 
pillanatra ily tettekre gyújt, helyesen tűztük ki: közszük-
ségnek kivánunk megfelelni s a legnemesebb feladat áll 
előttünk. 

Abban az édes reményben, hogy az emberszerető 
sziv e megdobbanása távolabb körökben is visszhangot 
keltend, bizalommal fordulunk első sorban a gyülekezetek 
lelkészeihez, tanítóihoz, általuk az uradalmak, puszták 
birtokosaihoz, az egyházmegye gyülekezeteihez s minden 
emelkedett lelkű emberbaráthoz, hogy a szeretet e nemes 
munkájában segítségünkre jönni s jó szívvel, önként adott 
filléreivel támogatásunkra lenni szíveskedjék. 

A szeretet adományainak — a sziv megnyilatkozá-
sának — ily filléreiből készül ama hervadhatlan mennyei 
korona. Azt mondja az Úr: a ki egy kicsinynek gondját 
felveszi az én nevemben, nekem veszi fel gondomat«. 
(Máté XVIII. 5.) 

Megjegyezvén, hogy ha a gyűjtés eredménye a kikül-
dött bizottság által megállapítandó pályadíj összegét meg-
haladná; — a fentmaradó összeg a munkácska olcsóbbá 
tételére, sőt lehetőleg ingyen kiosztására fog fordíttatni, 
a nemes célt újólag is a kegyes Jóltevők pártfogásába 
ajánjuk. 

A kegyes adományok a gyűjtő által közvetlenül 
Nagy Imre reform lelkész úrhoz Magyar-Mecske (posta 
helyben) mint az Értekezlet pénztárnokához küldendők 
— a kihez a gyűjtést elvállalt urak a gyűjtő ivet is bekül-
deni szíveskedjenek. 

Az adakozások hirlapilag nyugtáztatni fognak. 
Baranya-Szent-Lőrincen, 1895. szept. hó 10-én. 

Szőllősy Antal, Morvay Ferenc, 
értekezl. jegyző. értekezl. elnök. 

* 
766/1895. 

Az okor-szigetvidéki egyházi értekezletnek adakozásra 
felhívó szózatát mindenkinek, kinek népünk vallás-erkölcsi 
életének fejlesztése, s magasabb fokra emelése szivén fek-
szik, különösen pedig lelkésztársaimnak, a tanító uraknak, 

s a presbyteriumoknak figyelmébe melegen ajánljom, kérve 
őket, hogy a kitűzött szent cél érdekében mind magok 
az áldozatkészség terén előmenni, mind másokat arra 
buzdítani szíveskedjenek. 

Kis-Csány, 1895. szept. 14. 
Dányi Gábor, 

esperes. 

Adjuk meg mindenkinek a magáét. 
(Észrevétel Szováthi Lajos úr cikkére.) 

A missziói egyházakról szóló közleményeket öröm-
mel olvasgatom mindenkor, örömmel olvasgatom főkép 
akkor, ha azok művelt világi egyének tollából erednek, 
mert hiszen, ha valamikor, úgy bizonyára most esik jól 
az értelmiség érdeklődését látnunk, midőn az egyházpoli-
tikai törvények Sámsoni erővel ingatják hitéletünk osz-
lopait. Örömmel olvasgatom kiváltképen a nagy-kanizsai 
ev. ref. missziói egyház felől érkező hangokat, mert e 
kedves emlékű egyháznak harmadfél éven át egyik sze-
rény munkása voltam magam is. Kellemes benyomást 
gyakorolt reám Szováthi úr azon cikke is, mely e Lap 
41-ik számában látott napvilágot, mert abból alkalmam 
nyilt tudomást szerezni arról, hogy azon az örök funda-
mentumon, melyre az első kődarabokat én rakosgatám, 
szépen és sikeresen folyik a továbbépítés munkája. 

Csúsztak azonban e rokonszenves kis közleménybe 
olyan hibás adatok is, mik a történelmi hűség és igaz-
ság szempontjából okvetetlenül helyreigazítást követelnek, 
annyival is inkább, mert az ily közlemények nem csupán 
ephemer jelentőséggel, hanem forrás jellegével is bírnak 
Klió múzsa kezében. 

Téves első sorban az az állítás, hogy Seregély Dezső 
a nagv-kanizsai ev. ref. egyháznak »harmadik papja«, a 
mennyiben az 1887. évi november 13-án megalakult 
n. kanizsai ev. ref. egyház első papja Matolcsy István 
jelenleg csurgói vallás-tanár volt, ki 1888. febr. havától 
1888. okt. l-ig, vagyis kilenc hónapig szolgált ott; utána 
következett alulírott, 1888. okt. 1-től 1891. március 12-ig 
működvén ott; engem Sarkady Titusz jelenleg aszalói 
segédlelkész váltott fel, kinek másfél évre terjedő hivata-
loskodása után jött Seregély Dezső, ki tehát nem har-
madik, hanem negyedik papja Kanizsának. 

Továbbá az első adakozók és a történeti hűség 
érdekében helyre kell igazítanom Szováthi úr amaz állí-
tását is, hogy »a három év óta Kanizsán működő Sere-
gély D. munkája, hogy az ottani ev. ref. hitközség saját 
szép házában tarthatja istentiszteletét*. A teljes igazság 
az, hogy a templomra való gyűjtés már 1889-ben meg-
kezdetett s én 3518 frt 88 kr. adományt gyűjtöttem, és 
nyugtáztam e Lap 1889-ik évi 52-ik számában, mely 
összeget 4^2 percent mellett, a n.-kanizsai Bankegyesü-
letbe helyeztünk el, hol a folyvást gyarapodó tőke har-
madfélévi kamatos-kamatjával és azzal a jövedelemmel, 
mit 1891. febr. 7-én tartott műkedvelői előadásunk hozott, 
1891. márc. 12-én, vagyis Kanizsáról történt távozásom 
idején már négyezer forintra szaporodott. 

Nem akarván sem az olvasó közönség, sem Szováthi 
úr becses türelmével visszaélni, röviden még csak két 
helyreigazítás megtevésére szorítkozom. 

Az önkéntes egyházi adózás nem új intézmény Ka-
nizsán, mert meg volt az ott már az én időmben is, úgy 
hogy a 40, 30, 20, 10, 5 stb. forintos adóajánlatok, épen 
nem tartoztak a ritkaságok közé, sőt a nemes szivű és 
hitbuzgó Karcag testvérek egymaguk évi 100, azaz egy-



száz frt önkéntes adóval járultak az egyház fentartásához, 
másképen az én időmbeli magas bérlet mellett nem is 
lehetett volna a maroknyi egyházat lábraállítani, lévén 
odamenetelemkor 63, eljövetelemkor pedig 200 a lelkek 
összes száma. 

Utolsó tétel, mit észrevétel nélkül nem hagyhatok 
ez: »a hivek száma mindössze alig háromszáz*. Ezzel 
szemben az 1895-ik évi egyházkerületi névtárban Nagy-
Kanizsáról ez áll: népesség az anyaegyházban 247, a 
szórványokban 145, összesen tehát 392. A két adat közül 
most hát melyik az igazi, a dubiosus 300-e, vagy a 
positiv 392-e? 

Minden személyeskedés és célzatosság kizárásával, 
ezekben kívántam Szováthi Lajos űr »Régi és új idők* 
című cikkére a történeti hűség és igazság érdekében, sze-
rény észrevételemet megtenni és röviden kimutatni, hogy 
a nagy-kanizsai ev. ref. misszió-egyház nem hólyagsze-
rűen, hanem Isten választott edényeinek lassú, zajtalan 
és kitartó munkálkodása folytán lett azzá, a mi, t. i. hit-
felekezetünk határbástyájává! 

Testvéries üdvözlettel! 
Somogy-Viszló, 1895. október 15-én. 

Jávory Nándor, 
ev. ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 

** Az utolsó évnegyed alkalmából bizalom-
mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni szíveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is tisztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra. hogy a kor szinvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** Der Glaubensbote. Christlichen Familien-Kalen-
der. 1896-ra, a Bethesda javára szerkeszti és kiadja Gladi-
schefsJcy Károly, ára 25 kr. — Németajkú prot. hitsorsosaink 
valódi evangeliumi szellemű olvasótárt kapnak e nap-
tárban, mely most már második évfolyamban jelent meg. 
A szerkesztő azt írja a bevezető szavakban: Legbelső 
misszió a saját sziveinkben, belmisszió a gyülekezeteinkben 
és külmisszió azok körében, a kik Krisztusról nem hal-
lottak: erre van nekünk szükségünk. Naptára egy csepp 
akar lenni az örökélet forrásából, egy sugár az evange-
lium örök világosságából; s valóban az is. Hitébresztő s 
hiterősítő minden közleménye. E célt szolgálják a költe-
mények, ezt az elmélkedések s ezt az elbeszélések és 
rajzok és anekdoták, melyek mindenikéből gazdag válasz-
tékot nyújt a gondos szerkesztő. Nagyon tartalmas a 
naptár krónikája is, melyben érdekes vallás-erkölcsi évi 
szemle olvasható. A nagyszámú képek között egy egész 
csapat a jövő évi kiállítással foglalkozik. Németajkú hit-
feleinknek melegen ajánlhatjuk pártolásra is, terjesztésre is. 

** Végrehajtási rendeletek a házassági jogról, a 
gyermekek vallásáról és az állami anyakönyvekről szóló 
törvénycikkekről. Jegyzetekkel, utasításokkal és magyará-

zattal ellátta Dr. Imling Konrád, a kir. kúria birája. 
Második kiadás, kiegészítve szept. végéig. Budapest, Ráth 
Mór kiadása. Ára 1 frt 10 kr. Tartalmazza az egyházpoli-
tikai törvények életbeleptetéséhez kibocsátott miniszteri 
rendeleteket. Szép szövegű, magyarázatos kiadás. 

** Gyermekkerti csokor. Dalok, szavalmányok, 
páros beszédek, kör- és társas-játékok gyűjteménye. Óvo-
dák, gyermekkertek, családok és népiskolák alsóbb osz-
tályai számára írta Halász Sarolta fővárosi vezető-óvónő. 
Budapest, 1896. ifj. Nagel Ottó kiadása, 88 lap, ára kötve 
75 kr. — Halász Sarolta egyike a főváros legjobb óvó-
nőinek, kit kiválóan ügyes gyakorlati működéseért szak-
körökben és társadalomban megérdemelt tisztelet kör-
nyez. A már Ií-ik kiadást ért > Gyermekkerti csokor*-ral 
a szakirodalomban is jó nevet szerzett magának. Köny-
vében óvodai használatra alkalmas alkalmi, időszaki, já-
ték- és »cselekményes* dalok találhatók. Vannak ezeken 
kívül csinos szavalmányok, kör- és társasjátékok, pár- és 
társas-beszédek. A darabok közt kevés a silány, többnek 
költői becse is van. A gyűjtemény egészben véve megfelel 
a céljának s magyarosság és verselés szempontjából is 
megállja a helyét. 

** Tompa Mihály hátrahagyott egyházi dolgo-
zatai, melyekre tudvalevőleg Ferenezi B. miskolci jóhirű 
könyvkiadó október 31-iki lejárattal hirdetett megrendelést 
és előfizetést, a nagy egyházi szónok és író emlékének 
megfelelő gonddal most készíttetnek sajtó alá. A beszédek, 
a sajtó alá rendező S. Szabó Józsefj munkatársunk szerint, 
mindmegannyi drágakövei egyházi irodalmunknak s nem-
csak sokaságukkal, hanem tartalmuk szépségeivel és mély-
ségével még azoknál is meglepetést fog kelteni, a kik 
Tompát alaposan ismerik és tudják mit várjanak tőle. 
Tompa e beszédeket az első ihlet hatása alatt tette papírra, 
s a hogy akkor leírta, úgy minden változtatás nélkül ma-
radtak is meg. Ellenben kiadott egyházi beszédeit mind át-
dolgozta, úgyszólván átgyúrta, megtelítette filozófiai eszmék-
kel, mi által azoknak bizonyos nehézkességet adott, melyek-
nek egyike, a hogy Szász Károly bírálatában megjegyzi, 
merő böleseség, másika elvont philosophálásra hajlik, 
harmadika nagyon egybetömött. Mindebből a hátrahagyott 
beszédekben semmi sincsen. Könnyen folyók, de velősek; 
egyszerűek, de elragadok; meggyőzők, de lelkesítők is. 
Némelyikben fölsír az abszolutkorszak hazafi fájdalma; 
másikban felragyog a lélek halhatatlanságának boldog hite 
s ragyog úgy, a hogy azt Tompa csudálatos divinációval 
látni és rajzolni tudta. Sehol semmi érzelgősség, pessimis-
mus.* Leírja az életet a maga valóságában, egy tapasztalt 
ember igaz színeivel, egy keresztyén nyugodtságával s 
egy bölcs okosságával. Felette érdekes egy székfoglaló be-
széde, melynek első része az ő eredeti homilétikaját, máso-
dik része egy remek papi jellemképet foglal magában. Fiát 
nyelve!? Elég idéznünk Sí ász Károlyt: »Tompa nyelve 
művészi, de mindenütt egyszerű; festői, de seholsem ára-
dozó. Nincs benne egy hiú szóvirág, egy dagályos frázis«. 
Mégis milyen szép, milyen behízelgő nyelv ez! A beszé-
dek első füzetében ünnepi prédikációk, a másodikban 
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alkalmiak és közönségesek lesznek. Ugyanebbe írja meg a 
beszédek sajtó alá rendezője sok részben ismeretlen ada-
tok felhasználásával Tompa papi pályáját s egyházirodalmi 
munkásságát. Tompa hátrahagyott egyházi dolgozatainak 
kiadása S. Szabó szerint valóságos esemény- és ünnep-
számba megy irodalmunkban, miért nem mulasztjuk azo-
kat ismételten s hathatósan figyelmébe ajánlani olvasó-
közönségünknek. A beszédek Karácsony ünnepére jelen-
nek meg. (Beküldetett.) 

** A magyarországi ág. h. ev. egyház 1891. 
és 1894 iki orsz. zsinatának története. Irta Thébusz 
János zólyomi lelkész, Budapest, 1895. Hornyánszky V. 
kiadása 602 nagy 8-adrét lap, ára 5 frt. — Okos gon-
dolat volt Thébusztól, hogy egyháza korszakalkotó zsinat-
jának története megírására vállalkozott és igen helyes, a 
mint tervét megvalósította. Jelen volt a zsinat minden 
ülésén, részt vett az értekezleteken és a legtöbb bizott-
sági ülésen s mindent közvetlen szemlélet és megfigyelés 
alapján jegyzett fel. A zsinaton végbement hivatalos tár-
gyalásokon kívül könyve felöleli mindazt, a mi a zsinattal 
közvetett vagy közvetlen összefüggésben állott. Könyve 
tehát a szem- és fültanu közvetlenségével irott napló és 
emlékirat, Az elsőre nézve sajnálni lehet ugyan, hogy a 
zsinat hivatalos naplóját nem bocsátották rendelkezésére 
s így a beszédek közlésében egészen a saját feljegyzésére 
volt utalva; de másfelől az által, hogy munkájába az el-
vetett indítványokat és módosításokat is felvette, naplója 
teljesebb és érdekesebb, mint a hivatalos zsinati napló. 
Műve elején a zsinat elnökeinek, alelnökeinek, jegyzőinek 
és háznagyának, szóval egész tisztikarának sikerült arckép-
csarnoka látható. Azután jön a szöveg, melyben zsinati 
előzmények címen az 1791-iki pesti zsinat története van 
magvas rövidséggel elbeszélve, azután meg azt fejti ki 
szerző, hogy a pesti zsinat kánonai miért nem nyertek 
szentesítést, hogy később a kerületenként való szervezke-
dés miként ment végbe, hogy az 1859-iki pátens miért 
nem fogadtatott el, s végül kellő részletességgel a mos-
tani zsinatra való előkészületeket ismerteti. Ez a két részlet 
úgyszólván dióhéjba foglalt története a magyarországi 
lutheránus egyháznak a XIX. században.. A következő sza-
kaszban a zsinati követek, a hivatal szerintiek és a válasz-
tottak, vannak rövid jellemzésben és egyénenként bemu-
tatva. Azután a zsinat első ülésszakát ismerteti: leírja a zsinat 
megnyitását, közli a Baltik Fr. oltári imáját, Sárkány S. zsi-
nati prédikációját, b. Prónay D. megnyitóját, Szász Károly 
üdvözlő beszédét, b. Prónay erre adott válaszát, Péchy 
T. üdvözletét, b. Vay M. válaszát; ismerteti a százados 
emlékünnep lefolyását s közli az ott tartott beszédeket; 
végül a zsinat megalakulását, a tisztviselők megválasztá-
sát s a bizottságok összeállítását mondja el. A zsinat 
emez ünnepies, parádés részét követi a második ülésszak-
nak története. Ez volt a zsinat legmunkásabb és leghosz-
szabb időszaka, melyben 1892. május 3—27. és június 
10—11-ik napjain összesen 35 ülésben az alkotmányi, a 
háztartási, az iskolai és a törvénykezési törvényszakaszo-
kat állapították meg. A könyvnek is ez a legterjedelmesebb 
része (135 — 263-ik lap). Itt nagy gonddal és bő kivonat-
ban ismerteti szerző minden egyes szónok beszédét, közöl 
minden egyes indítványt és módosítványt, akár visszavették 
akár elvetették. A zsinat harmadik ülésszaka 1893. febr. 
8—11-ik napjain a kormány észrevételei következtében 
szükségessé vált módosításokat tárgyalta és állapította 
meg A negyedik ülésszakban (1893. május 3—6-ik nap-
jain) a már szentesített törvényeket hirdették ki és az 
életbe léptetésre szükséges intézkedéseket tették meg. Végül 

a zsinat ötödik ülésszakában (1894. jún. 7 — 10.) az egy-
házkerületek új beosztásáról, az egyetemes lelkészi gyám-
intézetről stb. szóló törvényfejezeteket állapították meg. 
íme ez a Thébusz hatalmas könyvének változatos és érde-
kes tartalma. A szem- és fültanu közvetlenségével élénken, 
találó megjegyzésekkel fűszerezve, de azért híven és tár-
gyilagosan elbeszélve. Kezei között plasztikusan domborul 
ki a nevezetes zsinat képe; az alakok szemeink előtt mozog-
nak, szólnak és cselekesznek; az események előttünk foly-
nak, rohannak. Éber figyelmét az aprólékos, de jellemző 
körülmények sem kerülik ki; mindent feljegyez, minderre 
van találó megjegyzése. Nagybecsű munkájával szerző 
nagy szolgálatot tett a hazai egyháztörténelemnek. Vajha 
azt a nagy fáradságot és sok utánjárást, melybe egy ily 
mű előállítása került, megfelelő pártolással jutalmazná a 
közönség! 

** A bölcsészet története kezdettől mostanig. 
Magán és iskolai használatra készítette Nagy Ferenc, a 
bölcsészet rendes tanára a kecskeméti reform, főiskolában. 
Második bővített kiadás. Kecskemét, 1896. Metzger Béla 
tulajdona, nagy 8-adrétű 216 lap, ára 1 forint 50 kr. — 
Nagy Ferenc bölcsészettörténeti kompendiuma, mely elő-
ször 1876-ban adatott ki, ókori részében Ueberweg, az 
újkoriban Lewes három kötetes nagy művének kivonata, 
melyet a tanári vizsgálatra készülők azóta is számosan 
használnak, mióta Bánóczi a nagy Lewes t lefordította. 
Szerző az első kiadás tartalmán semmit sem változtatott, 
maradt az úgy, mint volt: de megtoldotta azt a darvinis-
mus ismertetésével, mert — mint az előszóban írja — 
ennél termékenyítőbb elméletet nem talált az emberi mű-
velődés történetében. A könyv bölcsészeti álláspontja az 
úgynevezett pozitivizmus, mely a theologiát és a metafizikát 
kizárja a tudományos ismeretek sorából s csak az »exact« 
tudást tartja tudománynak. Eme, szerintünk hibás elvi 
álláspontból folynak a könyv lényeges fogyatkozásai, me-
lyek miatt a theologus olvasó nem sok hasznát veszi a 
Nagy Ferenc munkájának. Kritikai észrevételeit a pozi-
tivizmus elfogultsága sokszor tévútra viszi, kivált az egy-
házi atyák, a scholastika és az átmeneti korszak bölcsé-
szetében. Pl. »Keresztyén bölcsészeiről beszélni visszaélés 
a nyelvhasználattal« (99. 1.); »általában a hitelvekre nézve 
az apologéták kora nagy ingadozást mutat« (103. 1.); »a 
reformátorok az egyéni szabadság elvét tűzték zászlójukra, 
de vajmi ritkán követték azt a gyakorlatban« (113. 1.) stb. 
Ezek nagy elvi botlások. Az meg nagy szerkezeti hiány, 
hogy pl. scholastikáról szólván, meg csak meg sem említi 
egy Albertus Magnus, Aquinói Tamás stb. neveit. Az új-
kori bölcsészetben Lewes nyomán halad s e részben keve-
sebbet botlik, de nagyon lényeges dolgokat kihagy. Például 
Hegel rendszerénél nem említi a jobb- és baloldali hege-
lismust; a legújabb német filozófusok közül egyszóval sem 
emlékezik meg Lotze, Fechner, Wundt rendszereiről s a 
modern kantianusokról nincs ismertetve a modern pápás 
scholastika, az úgynevezett tomismus se, mely a jelenkori 
pápás világban oly nagy szerepet játszik. Még nagyobb 
szerkezeti hibájának tartunk két dolgot. Egyik az, hogy 
a bölcsészettörténet irodalmára oly kevés gondot fordít, 
hogy e tudományszaknak még elsőrendű művelőit sem 
méltatja szóra. Másik az, hogy a magyar filozófusokkal 
bosszantólag mostohán bánik el. Említi ugyan, hogy Kant-
nak, Hegelnek és Herbartnak nálunk is voltak és vannak 
követői, de egyet sem nevez meg közülök; pedig Carte-
siusnál A. Cseri Jánost, Kantnál Mártont, Hegelnél Ker-
kapolyt, Gomte-nál Böhm-öt stb. mégis csak megnevezhette 
volna, Előadása elég tiszta és szabatos, bár a műszavai-
ban van némi szokatlanság (pl. közület, szórat, életművet-
len, tartékonyság stb.) és orthographiájában több követ-



kezetlenség (például Athén, Athená, Athenae; fantázia és 
phantasia stb.) A könyv kiállítása elég csinos, de sajtó-
hibái is elég számosak. A pozitív irányú filozófusok meg-
ismerésére használható vezérfonal, s szegényes bölcsészeti 
irodalmunkban a jelzett nagy fogyatkozások mellett is 
számot tevő munka. 

E G Y H Á Z . 

A lelkészi vizsgálatokra vonatkozó írásbeli 
tételek. 

Az 1896. évben Budapesten tartandó theol. alap-, 
első és második lelkészképesítő vizsgálatokra írásbeli dol-
gozatok tárgyául a következő tételek tűzettek ki: 

A) A theol. alapvizsgálatra: 
1. Bibliai bevezetéstanból: ^Ézsaiás próféta életének 

és munkájának ismertetése«. 
2. Egyháztörténelemből: »A keresztyénség története 

Magyarországon Kálmán király uralkodása végéig«. (A ma-
gyarok megtérése. A pogányság ellenmozgalma, ennek 
indokai. A keleti egyházhoz való ragaszkodás nyomai.) 

3 Vallásbölcsészetböl: »A vallások története, mint 
a keresztyén vallás apologiája«. 

B) Az első lelkészképesítő vizsgálatra: 
1. Exegesisböi: »A messiási zsoltárok bírálata*. 
2. Biblica theologiából: »Állíttassák össze Isten or-

szágának képe Krisztusnak a synoptikus evangéliumokban 
foglalt parabolái alapján«. 

3. Dogmatikából: »Drummond: »Természeti törvény 
a szellemi világban* című művének ismertetése«. 

C) A második lelkészképesítő vizsgálatra: 
1 Egyháztörténetemből-. *Bethlen Gábor életrajza, 

főtekintettel a protestantismus körül szerzett érdemeire* 
2. Egyházjogtanból: »A papválasztás különböző 

módozatai a folyó században, a magyar ref. egyházban« 
3. Gyakorlati theologiából: »A pap theologiai állás-

pontjának befolyása a prédikációra«. 
4. Bibliamagyarázat a következő helyek felett: 
Máté 7, 1 3 - 2 9 . Ján. 11, 1—7. 
Máté 11, 2 5 - 3 0 . Csel. 3, 1—26. 
Máté 15, 21—28. Csel. 6, 1—15. 
Máté 17, 1—13. Róm. 9, 1—16. 
Márk.' 10, 17—27. II. Kor. 5, 1 - 1 0 . 
Luk. 12, 1—12. Jak. 1, 1—18. 
Luk. 12, 13—21. I Ján. 2, 1 — 17. 
Ján. 1, 44—52. 
5. Egyházi beszédtextusok: 
Máté 5, 4-8. Ézsaiás 30, 5—6. Galat. 4, 6. 

Jegyzet. A vizsgálatot tenni szándékozók a részökre 
kitűzött írásbeli tételek közül egyet tetszés szerint választva, 
kidolgozni s azt 1896. évi május 15-ig a budapesti ref. 

theologia igazgatóságához benyújtani kötelesek. A később 
benyújtott dolgozatok figyelembe nem vétetnek; kivétel csak 
az esetben engedhető, ha huzamosabb betegség okosza a 
késedelmet, s annak megengedése előleges bejelentéssel kére-
tik. Az első lelkészképesítőre jelentkezők egy egyházi be-
szédet és egy imát tartoznak könyv nélkül betanulni. A 
második képesítő vizsgálatot tevők pedig a fenti írásbeli 
dolgozatokon kívül kötelesek a kijelölt részek felett irandó 
bibliai magyarázatokat írásban kidolgozni és a vizsgálat 
alkalmával a bizottságnak bemutatni. A Il-ik lelkészi vizs-
gálattevők tartoznak a szóbeli vizsgálatot megelőző nap 
zárt helyen valamely föladott kérdésről liturgiális beszédet 
vagy kátémagyarázatot is készíteni. 

A vizsgálatra bocsáthatás előföltétele a konventi 
tantervben megszabott tantárgyaknak az ott előírt félév 
és óra-számban való szabályszerű hallgatása, mit a theol. 
igazgatónál bemutatandó indexszel, illetőleg absolutoriuin-
mai és a már alkalmazott segédlelkészeknek szolgálati 
bizonyítványnyal kell igazolniok. 

A theol. tanári kar megállapodása szerint 1895. 
315. sz. a. kiadta. 

Budapest, 1895. október 23. 
Szőts Farkas, 
theol. igazgató. 

1757/95. 

Helybenhagyatván, közhírré tétetik. 
Budapest, 1895. október 25 

Szász Károly, 
püspök. 

^ 

Pápás tájékoztatás a polgári házasság felől. 
Míg a mi püspökeink pásztorleveleit és tájékoztatásait, 
melyeket a polgári házasság életbeléptetése előtt szétkül-
döztek, emelkedett, liberális szellem és keresztyéni türelem 
hatja át, addig a róm. katholikusok egy debreceni nyom-
tatványban, mit híveiknek kiosztogattak, egyebek között 
így tájékoztatják azokat: »Ha keresztyén kath. hívő ú. n. 
vegyes házasságra szándékozik lépni keresztyén, de nem 
kath. jegyessel, zsinórmértékül tartsa szem előtt, hogy az 
új állami törvény szerint teljesen szabad és megengedeti 
módon megegyezést köthet a nem kath. jegyessel a házas-
ságkötés előtt egyszersmindenkorra, hogy a születendő 
gyermekek valamennyien egy vallást, vagyis a katholikus 
vallást kövessék«. (Persze, hogy köthet nemcsak a kath. 
vallás, hanem bármely vallás követésére. Mi meg ezt 
kössük híveink lelkére. Szerk) 

A gyülekezetek köréből. A kolozsvári ref. egyház 
a legutóbbi vasárnapon szépen látogatott közgyűlést tar-
tott. A gyűlésen, mint a Pr. K. írja, azokról az intézke-
désekről volt sző, melyeket az egyházpolitikai törvények 
életbe lépése megkövetel. A közgyűlés elfogadta az előre 
kiküldött bizottság ajánlatát, mely szerint a 13.000 lélek-
ből álló egyház apróbb tizedekbe szervezendő, melyek előtt 
a maguk által választott elöljárók állanának; bizonyos 
központokon sűrű egymásutánban felolvasások tartatná-
nak az aktuális kérdésekről, s mindarról, a mi a vallásos-
erkölcsi élet élővé tételére jótékonyan befolyhat. Kolozsvárit 
annyi szellemi és erkölcsi erő van egybehalmozva, hogy 
ez intézkedéstől a legfényesebb eredményeket várhatjuk. 



Kövessék e példát a többi nagy gyülekezetek, meg a kis 
gyülekezetek is, mert ha a kathedrát megtoldjuk a buz-
gósággal, rajtunk a pokolnak kapui diadalmat nem vehet-
nek. — A nógrádmegyei Sámsonháza község evangelikus 
híveinek kettős ünnepe volt október 13-án. Ez alkalommal 
ülték meg templomuk fönállásának 25 éves jubileumát s 
leleplezték a Kossuth-emléktáblát, a melynek a templom 
belső részében adtak helyet. Kossuth Lajos ugyanis 1871. 
évi február 17-től egész a haláláig főfelügyelője volt az 
egyháznak s önkéntes számkivetése alatt ez volt az egye-
düli tisztség, a melyet idehaza betöltött. Az ünnepségen 
jelen volt a község s a vidék egész inteligenciája. Az 
istentisztelet alatt Kiss István evangelikus lelkész hazafias 
beszédben méltatta a nap nagy fontosságát a hitközségre 
nézve, mire Okolicsányi Gyula beszélt s közbe leleplezte 
a díszes fekete márvány emléktáblát, a melynek ez a föl-
irata: »Kossuth Lajos, Magyarország volt kormányzója, a 
sámsonházi ágost. hitv. evang. egyháznak 1871. évi feb-
ruár 17-től 1894. március 30-áig főfelügyelője volt*. A 
leleplezés után Vladár Viktor kiérdemült alesperes s 
KorsaczJcy lelkész mondott emelkedett hangon beszédet. 
A nap örömére alapot létesítettek, melyből minden évben 
a sámsonházi iskola legjobb tanulója jutalmat fog kapni. 
Az alapra az ünnepség alatt csaknem 100 forint gyűlt 
egybe. 

Alapítványok a gályarabok oszlopára. A deb-
receni emlékkertben Hegyi Mihály né úrnő áldozatkész-
ségéből ,a hitökért gályarabságot szenvedett prot. lelké-
szek emlékezetére állított emlékoszlop felavatási ünnepé-
lyén egy buzgó házaspár: Horváth János építőmester és 
neje szül. Nagy Juliánná mélyen meghatva hallgatták 
Balogh Ferenc hittanár szónoklatát, a melytől indíttatva 
600 korona alapot tettek le a város polgármesteréhez 
azon célból, hogy ezen összeg tőkésíttessék, s kamataiból 
a gályarabok oszlopa gondoztassék. Itt említjük meg, 
hogy az oszlopról sikerült fényképet vettek föl, mely áru-
síttatik, s melynek egy példányát ár. Erdős József hit-
tanár szép levelével elküldötték Niewenkampf urnák Am-
sterdamba. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Id. Nagy Sándor mezőtúri 
földbirtokos a jászkiséri ev. ref. egyháznál, neje, született 
Küry Juliánná asszony emlékére 1000, azaz ezer forint 
alapítványt tett oly rendeltetéssel, hogy annak kamatjaiból 
a gyülekezet szegénysorsú, iskolás árvagyermekei ruhá-
val és tankönyvvel segélyeztessenek. 

Az előadási képesség fejlesztése érdekében 
Wlassics Gyula közoktatási miniszter leiratot intézett a 
tankerületi főigazgatókhoz, melyben felhívja őket arra, 
hogy különös gondot fordítsanak az előadási képesség fej-
lesztésére, úgy az iskolai órákon, mint az önképző kö-
rökben, szónoklati gyakorlatok útján. E rendelkezésre az 

a szomorú tapasztalat indította a minisztert, hogy a közép-
iskolákban különösen azok VIII. osztályaiban a tanulók-
nak nincs kellő előadási képességék. 

Jubiláló tanítóképző-intézet. A znióvár- aljai 
állami tanítóképző-intézet november 7-én éri meg a fön-
állása 55 ik évfordulóját. Ez évforduló örömére emlék-
ünnepet rendez az intézet, a melyben részt vesznek az 
intézet volt növendékei is. Az ünnepen borsai Szüllö Géza 
Turócvármegye tanfelügyelője fogja a megnyitó beszédet 
mondani, az intézet történetének vázlatát pedig Somogyi 
Géza igazgató ismerteti. 

A tankönyvek megbirálása és engedélyezése 
ügyében Wlassics Gy. miniszter kezdeményezésére és elnök-
lete alatt érdekes szaktanácskozmány tartatott okt. 22-én. 
Az értekezleten, mely felölelte mind az elemi, mind a 
középiskolai tankönyvek kérdését, közvetlen, eleven és 
tartalmas eszmecsere folyt. Beöthy Zsolt nemcsak politikai 
és erkölcsi, de paedagogiai és didaktikai szempontból is 
fentartandónak véli a kormánynak azt a jogát, hogy a 
rossz tankönyveket eltilthassa. A bírálatot azonban ne vé-
gezze testület, se semmiféle kollégium, hanem egy ember, 
egyéni felelősséggel és teljes nyilvánossággal. Heinrich 
Gusztáv hive a hivatalos tankönyvbirálatnak, de végezzék 
a kormány megbízásából állandó szakemberek. Alexander 
B. ellenzi a preventív cenzúrát. Kármán Mór a közok-
tatási tanács által kívánja végeztetni időszakonként, és 
utólagosan a bírálatot. Fináczy Ernő szerint a középis-
kolai tankönyveknél nem igen, de a népiskoláknál annál 
nagyobb szükség van hivatalos bírálatra és engedélyezésre. 
Pauer Imre az Alexander nézete felé hajlik, mely szerint 
az új tankönyv biráltassék meg, de csak valamely intézet 
kértére s az engedélyezése is csak arra az intézetre szól-
jon; a bírálatot a minisztérium végeztesse valamely szak-
emberével. Szuppán N., Verédy K., Trajiler K. az ed-
digi approbáció mellett nyilatkoznak s különösen a nép-
iskolai tankönyveket tartják szem előtt. Bokor József 
szerint kell bírálat, még pedig arra irányuló, hogy a 
tankönyv megfelel-e a tantervnek. Nem ellensége a kollé-
giumi bírálatnak. Rábízná a középiskolai tankönyvek bírá-
latát a tanáregyesületre, a népiskolai könyvekét a néptanítók 
országos bizottságára. — Az értekezlet azzal végződött, 
hogy a miniszter fölkérte Pauer, Alexander és Verécly 
értek, tagokat, hogy konkrét javastatot készítsenek s azt 
a nem sokára újból összehívandó értekezlet elé fogja 
terjeszteni. 

A tanítóképzőintézeti tanárok országos egye-
sülete választmányi ülést tartott, a melyen Péterffy Sán-
dor elnökölt. A választmány Hetyey Gábornak, az egyesület 
megalapítójának síremléket fog állítani. Elhatározták azt 
is az ülésen, hogy az egyesület részt fog venni a millen-
nium alkalmával tartandó Il-ik országos és egyetemes 
tanügyi kongresszuson, mint annak szakosztálya. A kon-
gresszus tételeinek megállapítására Sebestyén Gyulát, Radó 
Vilmost és Peres Sándort küldték ki. A tanítóképzőintézeti 
igazgatók ama kérése ügyében, hogy sorozzák őket a 
középiskolai igazgatókhoz hasonlóan a VlII-ik fizetési 
osztály két magasabb fokozatába, Nagy László indítvá-
nyára a választmány kérvényt nyújt be a képviselőházhoz 
és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

Székfoglalók tartása a debreceni főiskolában. 
A debreceni kollégium három új tanára, névszerint Bartha 
Béla, dr. Kérészy Zoltán és Nagy József e hó 26-án fog-
lalták el tanszékeiket a szokásos, szakkörükből vett érte-
kezésekkel. Az ünnepélyes beiktatáson előkelő jogászok 
(Puky Gyula táblai elnök, Széli Farkas tanácselnök, Cseran 



Vincze kir. főügyész, dr. Medve Kálmán, Márk Endre ügy-
védek stb.) is voltak jelen, továbbá a tiszántúli egyház-
kerület, a debreceni egyház és Debrecen város képviselői, 
a tanárkar teljes számban és az ifjúság. Az ünnepély a 
főiskola imatermében folyt le. Kiss Áron püspök felhívá-
sára először dr. Burtha Béla lépett a kathedrára, s mint 
a kereskedelmi és váltójog tanára a kereskedelmi társu-
latokjogi személyiségének vitás kérdéséről értekezett. Alapos 
tudás, nagy olvasottság, tünt ki fejtegetéseiből, melyek 
végén röviden vázolta programmját s emelkedett lélekkel 
tett erős fogadást tisztének hű betöltésére. Beszédét taps-
vihar követte. A dr. Kérészy Zoltán ifjú hévvel előadott 
értekezése szólt a vármegyei intézménynek politikai éle-
tünkre gyakorolt hatásáról a mohácsi vésztől 1848-ig. A 
szép thémát az ifjú tanár lelkesedéssel és tárgyszeretettel 
fejtegette. Nagy József tanítóképezdei új tanár az össze-
hasonlító földrajz feladatáról beszélt sok tárgyismerettelj 
melegséggel, a történelemre és vallásra való vonatkozta-
tással. Mindkét utóbbi fiatal tanférfi székfoglalóját rokon-
szenvvel fogadta a hallgatóság. Az egyházkerület nevében 
Kiss Áron püspök üdvözölte a tanárokat bizalommal, re-
ménynyel és szeretettel. A két új jogi tanszékről úgy 
szólt, mint lépcsőkről az egyetem felé. Sass Béla akadé-
miai igazgató emelkedett fel ezután szép beszédben üdvö-
zölte az új kartársakat és megköszönte a városnak bő-
kezűségét s intette az ifjúságot. Legvégül Kovács Lajos 
tanítóképezdei igazgató üdvözölte az új kollégát, megkö-
szönte az érdeklődést s egy megható fohászban áldást 
kért a főiskolára. Erre felhangzott a kollégiumi énekkar 
ajkán a Hazádnak rendületlenül, s a közönség eloszlott. 
Este a régi főisk. tanárok a Bikában kedélyes bankettet 
rendeztek az új kartársak tiszteletére, melyen sok szép 
felköszöntő hangzott el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Liptószentmiklós új evangelikus 

lelkészeül Janoska György a napokban költözött át új 
parokhiájába, hol hívei lelkesen és ünnepélyesen fogad-
ták. — A csurgói ev. ref. főgimnázium tanárává Engl 
Guido Istvánt nevezte ki szerződéses jogánál fogva a 
vallás- és közoktatási miniszter. — Justh J. Sámuelt, a 
tizenhárom városi ev. egyházmegye újonnan választott 
foesperesét a napokban iktatta be hivatalába az egyház-
megye rendkívüli közgyűlése. 

* A zsidó rabbik országos gyűlése, mely minap 
tartatott meg Budapesten, s melyen a zsidóságnak az új 
egyházpolitikai törvények iránti magatartásáról tanács-
koztak, egy szavazat híján teljes egyhangúsággal elhatá-
rozták, hogy vegyes vallású (zsidó és keresztyén) házas-
felek házasságát egyházilag nem esketik és nem áldják 
meg. Tehát Róma és Jeruzsálem teljesen egyetértenek a 
felekezeti türelmetlenség egyházi ápolásában. Ügy látszik, 
hogy azt már elhagyta, ehhez meg még nem jött el a 
Krisztus! 

* A zsidó vallás recepciójáról szóló törvény okt. 
16-án nyert királyi szentesítést és október 18-án jelent 
meg az országos törvénytárban, tehát november 29-én 
lép hatályba. Erről a kultuszminiszter külön rendeletben 
értesítette a törvényhatóságokat. 

* A Budapest-Erzsébet-városi templom alap-
kövének letétele ünnepélyén az alapkőbe zárt okmányban 
többek között az a nagy valótlanság foglaltatik, hogy mikor 
ezt az alapkövet letették: akkor *a keresztyén világot 
XIII. Lco pápa ö szentsége stb. kormányozta«. — A székes 
főváros tisztelt hatósága tudhatná, hogy a pápa csak a 
róm. kath. keresztyén világot kormányozza, s hogy sem 
a gör. keleti, sem az evangéliomi keresztyén világ a pápa 
kormányzata alá nem tartozik. Az ilyen állítás a nem 
pápás keresztyének lelkiismeretének sérelme, hitölmek negli-
gálása. S a mellett nagy históriai valótlanság. Vegye tudo-
másul a főváros t. elöljárósága, hogy a föld összes keresz-
tyéneinekszáma mintegy 500 millió, s ebből csak 195 millió 
a pápát elismerő keresztyén, míg az evang. keresztyének 
száma 200 milló, a görög keletieké pedig 105 millió. A 
miből világosan látható, hogy a pápa a keresztyén világ-
nak még a felét se kormányozza. 

* A Gusztáv-Adolf-Egyesület ez évi ünnepélyes 
nagygyűlését Hannover városában tartotta. Az egyesület 
nagy szeretet-adományát 16,668 márka (10,008 forint) 
értékben Saarburg nevű hitközség kapta meg Lotharin-
giában. A jövő évi nagygyűlés vagy a Majna melletti 
Frankfurtban, vagy Strassburgban lesz. 

* Keresztyén című havi folyóiratomat, melylyel én 
a helvéthitvallású református eszméket céloztam és célo-
zom terjeszteni, a reánk következő évben is, immár 
az V-ik évfolyamban, ha elég előfizető jelentkezik, kiadom. 
Kiváló tisztelettel kérem azért a nt. lelkész és t. tanító 
urakat, támogassanak engem ezen lapom kiadásában és 
támogatásukról tanúskodó szándékukat velem vagy az 
50 kr. egész évi előfizetési pénznek beküldésével, vagy egy 
egyszerű levelezőlapon való értesítéssel tudassák. Meg-
jegyzem, hogy tanítóknak, III. és IV. oszt. lelkészeknek és 
segédlelkészeknek lapom félárba küldöm, sőt 40-nek a 
dunamelléki kerületből ingyen is. N.-Becskereken, Szalay 
József lelkész, mint szerkesztő. 

* Nyilt kérdés a szerkesztőséghez. A barsi egy-
házmegyében esperesválasztás történt Az egyházmegye 
ügyrendje 19. §. azt mondja: hogy az esperest az anya-
egyházak választják általános szótöbbséggel. Van pedig 27, 
de mondjuk, egy vitás jellegű egyház elhagyásával, 20 anya-
egyház. E szerint tehát legalább 14 szavazatnak kellene 
esnie valamelyik lelkészre, hogy az megválasztottnak te-
kintessék. A szavazás elrendelése megsértése volt egy 
akkor még szavazásra jogosult egyház kihagyásával ama 
hivatolt szabályrendeletnek, a szavazatszedő bizottság is 
felületesen járt el, mert érvénytelen szavazatot érvényesül 
jelentett. A jelentés szerint 12 érvényes szavazat esett az 
egyik jelöltre, kilenc a másikra és egy a harmadikra. 
Több egyház részben nem, részben hibásan szavazott. Az 
egyházmegyei közgyűlés ez alapon a legtöbb szavazatot 
nyert egyént megválasztott esperesnek jelentette ki, az 
esküt tőle felvette, vele a széket elfoglaltatta. A 27 lelkész 
közül 17 bizalmatlanságot szavaz a megválasztottnak, fe-
lebbi okokon a választást megfelebbezi a kerületi köz-
gyűlés, illetve a bíróság elé. Akerületi közgyűlés a választást, 



mint — az a törvényben előírva van —nem veszi tudo-
másul, míg a bíróság nem dönt. Az azonban illetéktelen-
nek jelenti magát ez ügyben érdemleges ítélet hozatalára. 
Ez ellen ismét be lett terjesztve a felebbezés a konventre. 
Kérdés most már addig is, míg a konvent ez ügyben ítél 
és míg a legjobb esetben is — a megválasztottra nézve 
— a jövő, talán 1886. évben tartandó kerületi közgyűlés 
tudomásul veheti, tehát szankcionálhatja a választást, — 
ha ugyan a konvent által meg nem semisittetik, — vájjon 
jogosan viselheti-e a megválasztott lelkész esperesi hiva-
talát? s ha már 17 lelkésztársának bizalmatlansága nála 
semmibe sem vétetett, nem kellene-e s nem volna-e jogos 
és törvényes az esperesi székét a felebbezés eldőltéig, 
illetve a kerületi gyűlés tudomásul vételéig, megüresedett-
nek tekinteni, s addig is esperesül, mint azt a törvény 
rendeli, a legidősebb tanácsbirót alkalmazni? Barsi. 

(Válaszul. A szerkesztőség a ténykörülményeket akta-
szerüleg nem ismervén, érdemleges választ nem adhat. 

• ; 

De azt ebből az esetből is sajnálattal látja, hogy anya-
szentegyházunkban a patvarkodás (Rechthaberei) szelleme 
itt-ott kezd lábra kapni. Ez pedig nem az Isten fiainak, 
hanem a világ fiainak lelke, mely a Krisztus egyházában 
mindig csak romlásra vezetett. Szerlc.) 

* A lelkészi fizetés minimuma Szász-Meinin-
genben. 3600 márka, azaz 2160 frt. Nálunk az átlaga 
is csak 750 frt, s Erdélyben és a Felvidéken pedig egy-
mást éri 400—500 frtos lelkészi fizetés, olyan lelkészi 
állás pedig az egész országban alig van száz. melynek 
jövedelme 2000 frton felül van. Mikor jutunk mi oda, a 
hol a kis Sz.-Meiningen van? 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

ADAKOZAS. 
A szolnoki ref. egyház segélyezésére az alábbi 

szives adományok folytak be: rév-komáromi ref egyház 
5 frt, kőrös-ladányi ref. egyház 2 frt, szent-benedeki ref. 
egyház 1 frt, cs.-újfalusi ref. egyház 1 frt, mezőtúri ref. 
egyház 5 frt, H. Kiss Kálmán (N.-Kőrösről) 2 frt, földesi 
ref. egyház 1 forint, alsó-sarkadi ref. egyház 1 frt, hód-
mezővásárhelyi ref. egyház 5 frt, harkányi ref. egyház 
1 frt 20 kr., debreceni ref. egyház 10 frt, nagykún-madarasi 
ref. egyház 2 frt, asztélyi ref. egyház 50 kr., mányi ref. 
egyház 1 frt 80 kr., déési ref. egyház 2 frt, újfehértói ref. 
egyház 1 frt, cservenkai ref. egyház 1 frt, Cservenkáról: 
Sauer Ferenc 1 frt, Kruttschnitt N. 1 frt, Keck Zsigmond 
1 frt, büdszent-mihályi ref. egyház 2 frt, Feketehegyről: 
Németh András 50 kr., Tóth Sándor 50 kr., Bútor Lajos 
50 kr., Gáspár Gergely 50 kr., Józsa Lajos 50 kr., Tóth 
Sámuel 50 kr., Erdős János 50 kr., Bútor Gábor 20 kr., 
Polgár Mihály 20 kr., hajdú-szoboszlói ref. egyház 3 frt, 
borossebesi ref. egyház 44 kr. Fogadják úgy az egyházak 
mint egyesek egyházam leghálásabb köszönetét. Szolnok, 
1895. okt. i f j . Csekey István ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pályázatot hirdet 
hit erősítésre előkészítő kézikönyvre. 

A szerző, az ev. ref. egyház hitelvei és tantételeinek 
megfelelően lehető rövid és népies keretben készítse mun-
kálatát. 

A viszonylag legjobb mű, mint az egyházkerület 
tulajdona, általa 200 koronával díjaztatik, s tankönyvül 
elfogadtatása esetén, a tiszta jövedelem 50%-ci 10 évig a 
szerzőt illeti. 

A pályaművek idegen kézzel írva s a szerző nevét 
rejtő jeligés levélkével ellátva 1896-ik év augusztus l-ig 
alólírthoz, (Takácsi, Veszprémm., p. h.) adandók be. 

Szekeres Mihály, 
esperes, ker. népisk. tanügyi 

2—3 b. elnök. 

P á l y á z a t . 
Kúnszentmiklós város orgoványi pusztáján, ez évben 

alapított IV. osztályú rendes lelkészi állomásra pályázat 
hirdettetik. 

Javadalmak: 400 frt készpénz, 12 mm. rozs, három 
öl puhafa, 32 kat. hold homokos szántó föld, melynek 
adóját az egyház fizeti. Jakabszállási filiától 80 frt, meg-
felelő kötelezettség díjában, stolárék. 

Pályázati határidő 1895. évi november 7. 
Pályázati kérvények, minősítvényi oklevéllel igazol-

tan, Baksau Sándor espereshez Kúnszentmiklősra kül-
dendők. 

Budapest, 1895. október hó 12-én. 

3—3 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

1647/95. sz. P á l y á z a t . 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett gombai ref. 
egyháznak, halálozás folytán megürült lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme, a hivatalos felszá-
mítás szerint, 1400 forint, s így az állás 11-od osztályú. 

Pályázni kívánók, minősítési okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi november 15-ig nagy tiszt. Ádám 
Kálmán esperes úrhoz küldjék be Tiszavezsenyre. 

Budapest, 1895. október hó 10-én. 

Szász Károly, 
3—3 dunamelléki ref. püspök. 

P á l y á z a t . 
Segédlelkész kerestetik i de ig lenes k i seg í tőnek 

1896. máj. l - ig II.-M.-Vásárhelyre. Fizetés, teljes 
ellátáson kívül, havi 15 frt. Jelentkezések Szeremlei 
Sámuel le lkészhez intézenclők. 2—2 

.fii HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BU1>APESTliN. 



S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, JPipa-utca íí.'í. nzátu, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

KiaaJó-liivatal : 
Hornf/ánszkt/ Viktor kiini/vk^-re.ik^ftése (Akadémia 

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 : 
HORNYÁNSZKY V I K T O R . 

Megjelenik min den csütörtökön. 
Klőíizet ls i ííra : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr ; egész é v r e : í) frt. 

Eyyes szám. ára íiO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Magyar ref. Sionunk ismét gyászba borult. Püspöki karának rokonszenves tagja, 

a jóságos, szelid, a szerény ós lelkes 

PAP GÁBOR 
dunántúli püspök, főrendiházi tag, révkomáromi lelkész élete 69-ik, lelkipásztorsága 44-ik, 
püspöksége 21-ik évében Iióvkomáromban bevégezte földi pályáját. 

Halála veszteség az egyháznak, melyet lelkesen szolgált, s a polgári közéletnek, 
melyben tisztelet és szeretet környezte. 

Külsőben igénytelen, megjelenésben szerény, testben gyönge és sokat gyöngélkedő 
vala. De lélekben fenkölt, szívben jóságos, szorgalomban ernyedetlen, buzgóságban párat-
lan, szóban ékes, modorban barátságos, hűségben példás. Hitért ós hazáért, tudományért 
ós költészetért rajongólag hevült, lángolt és áldozott. 

Nagy tettek és maradandó alkotások nem örökítik nevét sem az egyházban ós az 
iskolában, sem a tudományban ós az irodalomban. Egyházkerületét Is a jóság gyöngéd-
ségével, néha túlságos engedékenységgel kormányozta. De nemes lelke hevült ós lán-
golt a szellemi világ minden kincseiért: mint tanuló az ismeretekért , mint katona a 
megtámadott honért, mint pap a Jézus Krisztusért, mint ember a szabadságért, mint 
költő a szép-, jó- ós igazért, mint politikus a szabadelvűségért, mint tudós az irodalomért, 
mint emberbará t a humanismusért , mint püspök az egyház felvirágoztatásáért. Szívjóság 
és lángoló lelkesedés: ez volt Pap Gábor az ember, a katona, a pap, az író, a szónok ós 
a püspök. 

E rokonszenves vonások alkották egyszerű, de nemes jellemét s ezek biztosították 
részére azt a szeretettel párosult tiszteletet, mely életében körül vette, halálában távol 
ós közel, egyházban ós egyházon kívül szívből siratja, őszintén gyászolja. 

Mi is tisztelettel emlegetjük nevét s emlékét áldásban őrizzük szívünkben! 



A konventig vagy a zsinatig? 
III. 

Hátra van még, hogy szóljunk az esketésről, az anya-
könyvezésről és a stóláról. Jól tudjuk, hogy a házasságot 
eddig sem az eskü tette polgári vonatkozásaiban törvé-
nyessé, hanem a lelkészek voltak megbízva az állam által, 
hogy a felek beleegyezéséről szóló nyilatkozatot tőlök ki-
vegyék és annak alapján törvényes házasoknak nyilvánítsák 
őket; de azt is jól tudjuk, hogy az eskü tette a házasságot 
Isten törvénye szerinti házassággá, melynek alapja az isteni 
törvény: a szeretet; mely nem pusztán emberi, állati 
viszony, a közös együtt élésre, hanem egyszersmind fészke 
a valláserkölcsi élet ápolásának, a melyre felügyelni az 
egyháznak joga, de egyszersmind kötelessége is. Az eskü, 
mint egy szent fogadás kisérte a házasulok nyilatkozatát, 
hogy a vallás tanai által megnemesített kötelességérzettel 
igyekeznek egymást házastársi sokszor gyönyörűséges, de 
mindenesetre nehéz kötelességeik teljesítésében segíteni, 
vagy eltűrni, hosszútűrő szeretettel, éktelenségektől óva-
kodva. Kétféle aktus volt tehát eddig is a házasságkötés-
nél, mind a kettőt a lelkész végezte. Most az állam tör-
vényhozása — köztudomású: milyen okokból és kiknek a 
botránkoztató magatartása miatt — a kétféle aktust külön 
választotta, de nem szüntette meg. Vallási kötelességeikre 
figyelineztetteti közegei által a haza polgárait. A pusztán 
csak polgárilag megkötött házasságra előlegesen sem szá-
mított senki, csak épen a vallástalanoknál, hitetleneknél, 
vagy azoknál, kiket egyházuk, hitelveinél vagy törvényei-
nél fogva, nem bocsát az oltárhoz. Az állam nemcsak a 
házasságjogot kívánta egységessé tenni, hanem a házas-
ságot is, hogy is: legyenek állami tisztviselő előtt meg-
kötött, egyházilag megáldott házasságok. És ha egyházunk 
az egyházkerületek határozata szerint fakultatívvá teszi a 
házasság egyházi megkötését: ott leszünk az egyház hatá-
rain belől, a hol lett volna az állam a fakultatív polgári 
házassággal. Kétféle rangú házasságaink lennének: egy-
házilag is megkötött törvényes és egyházilag meg nem 
kötött, szintén törvényes házasságaink. A miért nem fo-
gadta el az állam a fakultatív polgári házasságot, a miért 
rosszabbnak bizonyították azt a szabadelvű nagy küzdel-
mek vezérférfiai és rosszabbnak tartotta azt minden szabad-
elvű ember még a fennállott házassági rendszernél is: azért 
óvakodjunk mi is a fakultatív egyházi házasságtól. 

Á keresztelésnél ott van az egyház malasztjaival s 
a még magáról semmit nem tudó gyermekkel közli a szent 
sakramentomot, a confirmatio által közelebb csatolja ma-
gához; egyházi rendtartásunk megkívánja, hogy minden 
református halott temetésénél jelen legyen az egyház; ed-
dig úgy tanultuk és úgy tartottuk, hogy a házasságkötés 
is olyan fontos momentum egyháztagjaink életében, hogy 
az. egyháznak kivétel nélkül ott kell állania és teljesítenie 
magasztos hivatását is: a hívek lelki szükségleteinek kielé-
gítését, a gyenge hitűek erősítgetését, kötelességeikre — 
egy magasabb parancs hangsúlyozásával — figyelmezte-
tését. Miért kellene most, épen most, a vajúdó idő nehéz-
ségei között lemondani az egyháznak magasztos köteles-
ségéről ? ! Nem, semmi szín alatt nem kell, nem szabad 
a házasság egyházi kötésének vallási és ethikai jelentőségét, 
— nem szabad az egyháznak ezen. az egész életre kiható 
cselekménynél közreműködését fakultatívvá tenni s e szer-
tartást oda sülyeszteni, hogy azt egyesek úgy tenkinthessék, 
mint a lakodalmi pompának kiegészítő részét. Az egyház 
közreműködése egész komoly fenségében marad meg, ha 
ő minden hívétől megköveteli már megkötött házasságánál, 
fogadalmának megerősítésére az esküvést; ha tekintélyének 

egész súlyával kivánja, hogy a viszonyt, melyet polgárilag 
megkötött, olyannak tekintse, mint a milyennek kivánja a 
szentírás az Isten törvénye szerinti házasságot. Annyival 
is inkább, mert a változott viszonyok közt az eskü, melyet 
a házasoknak le kell tenniök, nem csak arra szolgál, 
hogy fogadásuk őszinteségét bizonyítsák az Isten tanú-
bizonyságul hívásával, hogy akaratuknak erősítésére az 
Isten segítségét kérjék, esküjök megszegése esetében, az ő 
büntetését mintegy fölhívják maguk ellen: hanem úgy is 
tekinthető, sőt a jövőben már k ivá lóké in úgy tekintendő, 
mint egy hitvallástétel, a melylyel az Úr oltára elébe álló 
házastársak megbizonyítják, hogy ők hisznek abban a 
szentháromság egy igaz Istenben, a kit az egyház hiszen 
és tanít: és úgy hisznek Ő benne, mint ahogy az egyház 
tanítja, melynek hívei. Mintegy ismétlődő confirmatióul, 
mintegy próbakőül szolgáljon az egyháznak a házasság-
kötés alkalma* arra, hogy megtudhassa: kik az egyháznak 
hithű gyermekei ? Hadd mutassák meg a házasságra lépők 
az ő hitöket az ő cselekedeteikből. 

Sőt tovább megyünk. Nem azt kell kimondania ref. 
egyházunk törvényhozásának, hogy a ki akar, csak az 
tegyen házassági esküt, hanem azt kell kimondania, hogy 
a magyar református egyház, oly fontosnak és mélyen az 
erkölcsi életbe vágónak tartja az esküt ** s házas életben 
előfordulható félreértéseknek, ellentéteknek megszüntetésére 
oly hatalmas támasznak tekinti annak esküvel fogadását, 
hogy a hivek a maguk házasságát Isten törvénye szerinti 
házasságnak nézik, hogy annak letételét minden házasuló-
tól megköveteli, és azokat, kik az egyház ezen rendelke-
zésének eleget nem tesznek: mindaddig nem tekinti az 
egyházi jogot élvező tagjainak, a míg engedetlenségük 
meg nem szűnik. Hasonló elbánásban részesítendők azok 
is, kik vegyes házasságra lépve, születendő minden gyer-
mekeket előre át vallják jegyesök egyházának ; sőt az ilye-
nek még az esküvéstől is eltiltatnak. 

Nem azt teszi ez, hogy egyházunk nem ismeri el 
törvényesnek az ilyenek polgári házasságát, hanem azt, 
hogy az ilyeneket nem ismerheti el az egyház jogos tag-
jainak s a miért legfontosabb valláserkölcsi kötelességeiket 
nem teljesítik: büntetést szab reájok. Igen tanúságos e 
tekintetben az anyakönyvi törvény 35. §-ához fűzött mi-
niszteri inegokolás, a hol a születések bejelentésének el-
mulasztásáért a büntető sanctióra hivatkozik és ezt mondja: 
»az állam nem a végből veszi alkalmazásba — a mu-
lasztók ellen — büntető jogát, hogy az egyest saját érdeke 
elhanyagolásáért sújtsa, hanem sújtsa azért, mert saját 
érdeke elhanyagolásával a közérdeket sértette meg«. (Lásd 
dr. Márkus Dezső: »A házassági jog és az anyakönyvi 
törvény kézikönyve« 253. lap. 

Azon körülményből, hogy az egyházkerületek a há-
zasság egyházi megkötésénél az agendából az esküt nem 
törölték, de sőt annak használását kötelező utasításul adták 
a lelkészeknek,*** úgy tetszik nekünk, mintha az egyház-

* ^Mellesleg azon körülményre is felhívom a figyelmet, hogy 
a nagy határral bíró városok, községek tanyai lakosainál és a szór-
ványokban igen sokan vannak, a kik rendszeresen nem confirmál-
tatnak. Ezekkel eddig az volt agyakorlat, hogy házasságra lépésök 
alkalmával részesültek tanításban s ekkor confirmáltattak. Ha csak 
facultativ lesz az esketés: ezek egy nagy része teljesen elvész az 
egyházra, megfelelő számú ambulans lelkészek beállítása nélkül. 

Gy. L. 
** Midőn »eskü« szót használom, »önként értetik, hogy itt 

mindenütt a »házassági esküről* szólunk. Gy. L. 
*** Tagadhatatlan azonban, hogy a házassági eskü, úgy a 

mint az eddig használatban áll, némi módosításra vár és a Zsinat-
nak már eddig is meg kellett volna tenni annak a változott viszo-
nyokhoz alkalmazását. Én a magam részéről az adott viszonyok 
közt leginkább szeretném híveimet a következő esküformával egybe-
kötni : En N. N. a mai napon törvényesen megkötött házasságomat 



kerületek is olyan jelentőséget tulajdonítottak volna az 
eskünek, mint mi fentebb vázoltuk ; máskülönben conse-
quensebb lett volna azt mondani: ha fakultatív az egy-
házi házasság, még inkább fakultatív annak a módja; 
tehát lehet esküvéssel is, lehet esküvés nélkül is áldást 
adni a házasulókra, consequensebb, mert közelebb áll az 
egyházhoz az, a ki legalább áldásért folyamodik hozzá s 
Isten kegyelmét kéri házasságára, mint a kinek ez sem 
kell és megelégszik a polgári kötéssel. Az azonban már 
mégis túlságos sok lett volna a szabadságból, ezzel meg-
alkottatott volna a fakultatív egyházi házasságnak, egy 
új osztálya — a harmadik rangosztályú! 

Nem gyengítheti meg érveléseinket az sem, hogy az 
esküvés dacára is voltak és lesznek, kiknek házassági vi-
szonya boldogtalanságot termett és terem, a remélt bol-
dogság helyett és a kik a rájok nézve tűrhetetlen viszony 
felbontását kívánják, sőt el is válnak. 

Az egyháznak az esküre vonatkozó felfogása, ma-
gyarázata ismeretes, tehát azzal nem foglalkozom, csak 
annyit említek meg, hogy annak súlypontja a hitetlenül 
el nem hagyásra esik. Áz elhagyásig pedig, ha valahol 
Isten végére mehetetlen bölcsességéből ez is bekövetkezik, 
az elhagyásig igen sokszor van szükség arra, hogy a föl-
lázadó emberi indulatokat, szenvedélyeket mérsékelje az 
esküre való gondolás. 

Mi nem vagyunk abban a nézetben, hogy a házas-
ság polgári kötése felment bennünket a viszálykodó házas-
társak békéltetésétől; sőt az egyháznak nem szabad meg-
engedni, hogy csak egyetlen lelkész is elutasítsa a nála 
békéltetésre jelentkezőket. A cura pastoralis gyakorlására 
ezután is — bár csúnya, de — hálás terül szolgál a 
családi tűzhely körül támadt viszálykodások kiegyenlítése. 
Tapasztalásból állíthatjuk, hogy a viszálykodók kibékítésének 
és annak, hogy őket önuralomra, mindeneket eltűrő, min-
deneket elfedező szeretetre bírhattuk: leghathatósabb esz-
köze volt az eskü szentségére való hivatkozás. 

És most, mikor a válás megvan nehezítve, még több 
szükség lesz, hogy az egyház segítségökre legyen a bol-
dogtalanoknak s a maga tekintélyével oda hasson, hogy 
a békétlenségek esetleg bekövetkezésekor ne legyen hívei 
közül egy is, a ki pusztán önerejére utalva legyen kény-
telen küzdeni sorsának átkával s a ki oda lenne utalva 
az egyházi intézkedések által, hogy ily nagy bajában 
szégyeljen, ne merjen lelkészéhez folyamodni. Pedig ha 
fakultatívvá lesz téve az esküvés, nagyobb számmal lesz-
nek a pusztán birói, rideg békéltetésre kárhoztatva, hol a 
házassági törvény §-ai, nem pedig az Isten törvénye szerint 
mérlegeltetnek cselekedeteik. Mert a ki a fakultatív eskü-
vés szabadsága által csábítva, házassága megkötésekor 
nem ment a papjához, szégyenletében nem fog ahhoz for-
dulni a maga bajával sem és így a mit a lelkész az 
Ige hatalmával helyre hozhatna: igen sok esetben, végze-
tessé válik, a szakadás és az erkölcsi élet szenved általa. 
Videant consules! 

A fakultatív esküvés mellett a házassági anyaköny-
vek mikénti vezetése is kérdés tárgyát képezi. Ha egy-
házi engedély által feljogosítva nem fog valaki meg is 
esküdni: az ilyennek az egyház házassági anyakönyvéből 
kimaradni nem lehet, más jogcímen, mint azon, hogy 

ezennel felajánlom az egy igaz Istennek, a ki Atya, Fiú, Sz. Lélek, 
teljes Szent Háromság és fogadom, hogy törvényes házastársamat, 
a ki kezemen van (a kinek kezén vagyok) mint házastársamat 
szeretem ; hozzá hű leszek és őtet sem egészségében, sem betegsé-
gében. sem boldog, sem boldogtalan állapotában hitetlenül el nem 
hagyom, hanem teljes életemben — Isten törvénye szerint — hü 
gondviselője (segítő társa) leszek. Isten engem úgy segéljen. Gy. L. 

nem tud róla az egyház őre, az egyházi anyakönyvvezető. 
Logice azonban be kell írni, fakultatív esküvés mellett az 
ilyeneket is. Mert kihagyásuk már csakugyan azt látsza-
nék mutatni, hogy a ref. egyház nem tartja az ilyeneket 
törvényes házasoknak. A házassági anyakönyvben helyet 
kell foglalni minden elismert református egyháztag házas-
ságának. 

Másként áll a dolog, ha kötelezővé tétetik az eskü-
vés. Ha valaki nem jelentkezik az egyház törvénye értel-
mében az egyházi házasságra, ezzel azt mutatja ki, hogy 
nem akar tagja lenni a szentek gyülekezetének, mint ilyen 
tehát helyet sem foglalhat az egyház tagjairól vezetett 
anyakönyvben. 

Jól tudom, hogy álláspontom orthodox: de azt is 
jól tudja mindenki, ki az evangeliom munkájában sáfár-
kodik, hogy az egyház a Krisztusban hívők serege tarto-
zik lenni; hogy az evangeliom szabadsága nem e világ 
fiainak szabadsága ; hogy az egyház és annak intézményei 
nem a szabad gondolkozókért, hanem az istenországáért 
állíttattak fel és állanak fenn. Ha az egyház gyöngének 
mutatja magát, hogy a tudomány szele által ide s tova 
hajtatik: nemcsak a külső ellenségek támadnak ellene 
nagyobb vehementiával, hanem saját tagjai sem bíznak 
benne rendületlenül s beáll a dissolutio. 

A házasságügy rendezésénél korrigálni kell még vala-
mit az arra hivatott fórumnak. Kimondatott, hogy »senki 
sarlóját más búzájába ne vágja« és »ubisponsa, ibicopula*. 
Hát kérem ez nem maradhat. így, mert a házassági és 
anyakönyvi törvény máskép intézkedik, (H. T. 32. §. A. 
T. 48. §.) a vonatkozó miniszteri utasítások és törvény-
magyarázások szerint pedig még okát is adják: miért 
választhatnak szabadon a házasulandók a jogosult anya-
könyvvezetők között? >Ők tudhatják leginkább, hogy 
viszonyaikra való tekintetből, melyik arra alkalmasabb. (I. 
U. 49. §. A. T. 48. §. magyarázata.) E szerint tehát nem 
tarthatja fenn az egyház az »ubi sponta, ibi copula* elvét, 
mert azt már még sem tehetjük, hogy ha esetleg — a 
törvény adta jognál fogva — a vőlegény illetékességi 
helyén történik a polgári összeadás, mi a mennyasszony 
lelkészéhez kényszeríttük a házasulókat megesküvés végett, 
vagy olyan elbocsátó levelet adassunk a lelkész által, a 
minek kiadását az nem tagadhatja meg! 

Végül a stólaügy rendezéséhez kívánok még pár szót 
szólani. 

Minél többet gondolkodik az ember az e tárgyban 
hozott egyházkerületi határozatokról s minél világosabbá 
tétetik a dunamelléki egyházkerület határozata a commen-
tárok által: annál bizonyosabb, hogy a mi a kérdéses 
határozatok közt különbség, ellenmondás: az csak látszó-
lagos. A mi egyházkerületünk szerint az esketési stóla 
érintetlen marad; tehát szedhetjük a stólát, úgy mint ed-
dig szedtük és szedhetjük — ha rá visz a lélek — a 
díjat a polgári házassághoz szükséges anyakönyvekért. A 
dunamelléki egyházkerület szerint az anyakönyvi kivona-
tokból megtérül az esketési stóla, azon kivül feltételeztetik, 
hogy a hivek, ha szeretik papjukat, hát az esketési stólát 
is megfizetik. 

A kettő közt csak az a különbség, hogy a mi egy-
házkerületünkben (Tiszántúl) a törvényre hivatkozással 
teheti a lelkész: a dunamelléki és tiszáninneni kerületben 
pedig szégyenkőre állítva, ha elakarja fogadni. Hiszen né-
pünk nagyon nehezen fizet; még a mit fizetni tartozik is, 
bizonyos megszégyenítésünkkel szokta teljesíteni. Száz eset 
közül alig van egy-kettő, a mikor az ősöknél is szokásban 
volt, tehát előtte is nagyon ismerős stólát le akarja fizetni, 
hogy meg ne kérdezze : mivel tartozom, mit is fizessek ? 



Mi hivatkozunk a statútumokra, s azt mondjuk: ennyi és 
ennyi van megállapítva. Hát a másik két egyházkerület-
ben kollégák? Ha nélkülözhetik azt a pár forintot, a mi 
így kínálkozik, azt mondják a kérdésre, melyet nekik 
is bizonyára feltesznek: semmit, semmivel! Ha azonban 
a szükség hajtja, sarkalja őket, bogy családjuk fentartása 
érdekében hozzá jussanak a kínálkozó szabad stólához, 
mit mondhatnának mást — önmaguk előtt megszégye-
nítve: a mit szántali kigyelmetek! Bizony nem érdemlik 
meg az egyháznak — sokszor nélkülözések közt tengődő 
lelkipásztorai, hogy a szükség mellett, még szégyent is 
láttasson velők főhatóságuk, azon tiszteletre méltó okból, 
hátha valaki megveti az egyház szolgálatát a stólafize-
tés miatt. 

Az egyházi törvények 17. §-ában az egyháztagok 
kötelességei fel vannak sorolva s a többek közt az is 
kötelességük, hogy »az egyház és iskola fentartása céljá-
ból rájok rótt terheket tartoznak pontosan viselni«. E 
teher viselése alól az egyháztagokat nem mentheti fel más, 
csak a zsinat, mely a törvényeket alkotta, e terhek közt 
pedig ott van a stóla is, mert a stóla nem más, mint 
indirekt adó, mint az államnál p. o. a bélyegjövedék. Az 
egyenes adó nem elég az államháztartás költségeinek fe-
dezésére, az ingatlanokat, tőkéket nem adóztathatja meg, 
ad infinitum: megadóztatja tehát az állampolgárok viszo-
nyaiban előforduló egyes változásokat. Epen ilyen termé-
szetű a stóla-szolgáltatás. A mint az állam nem ment fel 
senkit az indirekt adó viselésétől, (sőt bünteti is az az 
ellen vétőket) úgy az egyház sem menthet fel a stóla-
adózás alól addig senkit, míg a szentesített törvények 
fennálianak, meg nem változtattak. 

Ha az indirekt adókat el akarjuk törölni, azt csak 
úgy tehetjük meg, hogy az azokat viselő egyházközsége-
ket kérdezzük meg, vájjon a feltüntetett cél érdekében, 
hajlandók-e a stóla-szolgáltatás átlagát megváltani, azt vagy 
meglevő jövedelmekből fedezni, vagy ha ez nem bírná 
meg a megváltást, fedezetül direkt adót vetni ki ? Törvé-
nyes megoldás nincs más, ha csak az államsegély e célra 
nem fordíttatik. 

De hát még ez sem szükséges. Fentartható a stóla 
és fizeti is azt a nép, ha megértetik vele a stóla termé-
szetét és ha a stólaszedést űgv állapítja meg az egyház, 
hogy a házasságkötés ne kerüljön többe, mint a mennyibe 
került eddig; mert ez már felette fontos! 

Méltóztassanak a nép előtt köztudomásra hozni, hogy 
házasságának bejelentésével legelőször lelkészéhez forduljon, 
a ki aztán felvilágosítja az illetőket, hogy a stólafizetés 
kötelezettsége fennáll ugyan, de ő a stóla fejében, ingyen 
állítja ki a polgári házasság megkötéséhez szükséges anya-
könyvi kivonatokat, a stóla erejéig; egyébként a stólát 
illetőleg minden marad úgy, mint régen. Még a rendkívüli 
idő igénybevételéért fizetett dupla stólák is megmarad-
hatnak, mert a H. T. kapcsában kiadott miniszteri ren-
delet is szentesíti azt (I. U. 61. §.) ezen intézkedésével: 
Az anyakönyvvezetőnek jogában áll a helyi viszonyokhoz 
képest, hetenkint legalább egy, esetleg azonban több napot 
meghatározni, melyen a házasság megkötésénél közremű-
ködik. Mindössze az a változás áll be, hogy a rendes idő 
ezután az leend, a mit az anyakönyvvezető, a helyi 
viszonyokhoz (értsd az egyházak szokásaihoz) képest olya-
nul kitűz. 

Látni való tehát, hogy a félelem rossz tanácsadó 
volt e téren is. 

Különösen a jövő papi nemzedék érdekében fontos 
a stólaügynek ilyenforma rendezése, csak még most, jó 

részt megtérül a stóla az anyakönyvi kiadványokból; sőt 
ha nem szabályoztatik, hogy t. i .: azok kiállítása a stólába 
beszámíttassék: akkor az esketési jövedelem még vagy 
20 évig több lesz az eddiginél, ha szabad stólát rendelne 
is a legfőbb fórum. De majd azután ? A mostani papság, 
melynek nagy része nem kívánja éktelenül a maga hasz-
nát —- fakultatív stóla mellett — egy lépést sem tesz 
arra, hogy a házasságkötés költségesebb legyen, megelég-
szik az anyakönyvi kiadványok árával. így a nép 15—20 
évi gyakorlat folytán elszokik az indirekt adó szolgálta-
tásától és majd mikor anyakönyveinkből már nem lesz 
mit kiadványozni, teljesen ingyenessé válik a lelkészi szol-
gálat. Vájjon a néptelenedő theol. intézetekbe ilyen kilá-
tások mellett fog é özönleni az ifjúság ?! 

Míg ellenben, ha az egyház kötelezővé teszi a stóla-
szolgáltatást ottan, a hol meg nem váltják, beszámíttatván 
abba az anyakönyvi kivonatok ára is, majd 15 — 20 év 
múlva a nép észre sem veszi azt, hogy a megkötendő 
házasságokhoz nem szükségesek többé az anyakönyvi ki-
vonatok, a házasságkötő polgári tisztviselő saját anyaköny-
vében megtalálván már a szükséges adatokat. A bosszú 
gyakorlat fentartja azutánra is a stólaszolgáltatást és 
így a lelkészek, a kikre nem kevesebb tekintettel kell lenni 
az egyházi felső fórumoknak, mint a pár forint érő hitű 
egyháztagokra, a lelkészek legalább esketési stőlájokban 
nem fognak megcsonkulni. Videant consules! 

A befejezéshez értünk. Szerettem volna még több 
dologról is megemlékezni, azonban így is hosszúra nyúlt 
cikksorozatom. Hogy és miként lesznek megoldva a kér-
dések, nem tudhatja senki. 

A mi véleményünk az : a konvent hagyja érvényben 
az egyházkerületek ide vonatkozó határozatait, ne tegye 
ki a magyar református egyházat annak, hogy ellenségei 
kapkodásról vagy más még sértőbb eljárásról vádolhassák. 
Hiszen magunk előtt sem emelné egyházunk méltóságát 
az, ha az egyházkerület — sőt némely helyen már előzőleg 
az egyházmegye — a konvent, a zsinat egymásután, 
egymást megsemmisítő, egymásnak ellentmondó határoza-
tokkal más-más eljárást rendelnének el. 

Hogy pedig az egyházunk méltóságának rovására 
eső ellentétes határozatok minél hamarabb végérvényüekkel 
cseréltessenek fel, haladéktalanul intézkedjék az egyetemes 
konvent a zsinat összehívásáról, és javaslatokról, melyek 
a változott viszonyok között az egyháztagok kötelességeit 
17. §., az isteni tisztelet rendjét 86. §. 1. d), a lelkészek 
eljárását u. o. f), az egyház fegyelmi gyakorlását u. o. g), 
a közteher viselési rendszert u. o. k), házasság-ügyet u. o. 
n), a lelkészek tisztességes, a kor követelményeinek megfe-
lelő díjazását u. o. 2. c), és az agendát u. o. d), illető 
módosítások megtételére a zsinatnak módot és alkalmat 
szolgáltassanak. 

Tehát ne a konventig maradjanak érvényben az 
egyházkerületek határozatai, hanem a zsinatig, mely egye-
dül van hivatva és jogosítva a még mindig törvényerővel 
biró házassági eljárásunk azon részének megváltoztatására, 
a mit a házassági és anyakönyi törvényv kifejezetten meg 
nem változtatott. Videant consules! * 

Györy Lajos. 

* Kiadtuk e cikket, mert nem szoktak elzárni Lapunkat az 
eltérő nézetek elől sem. De nem mindenben értünk egyet a t. cikkiró 
felfogásával. 

Szerk. 



Polgári házasság és a papok. 
Budapesten az egyházkerületi gyűlés alkalmával tar-

tott értekezleten megbeszéltük és megállapodásra jutottunk 
többek közt azok iránt a feladatok és teendők iránt, a 
melyek a házasságban beállott új jogrend következtében 
követendő eljárásunkat szabályozni hivatvák. így a pol-
gárilag megkötött házassági frigynek egyházilag is meg-
kötésére nézve abban történt megállapodás, hogy az egy-
házi esketést ingyenessé kell tenni nemcsak azért, mert 
ezt magasabb rendű ethikai tekintetek követelik, hanem 
azért is, mivel ezt az eljárást alsóbb rendű, reális motí-
vumok is támogatják. Ez az alsóbb rendű reális motívum 
pedig abban áll, hogy hiszen a papság — jól mérlegelve 
a dolgot — az esketésnek ingyenessé tétele által egyelőre 
úgy sem szenved tetemesebb károsodást, mint hogy 20—24 
évig az ily módon elengedett stólaveszteségért kárpótlást 
nyer azon kiadványokban, melyeket a jegyeseknek házas-
ságuk polgári úton megkötésekor a lelkészi hivataltól 
szükségképen ki kell venniök. 

Nem tudom, hogy t. lelkésztársaim kiábrándultak-e 
már ebből az illúzióból. Én már igen! Elmondom hogyan. 
Október 19-én bejött hozzám két jegyes a násznagyok 
kíséretében kérve, hogy őket egyházilag is hirdessem ki. 
Én kijelentém, hogy kérésöket készséggel teljesítem s hozzá 
tettem, hogy a templomban leendő esketést pedig ingyen 
fogom teljesíteni. Tovább beszélgetve velők azt is mondám, 
hogy a keresztelő-levelekért ha majd eljönnek, ne hoz-
zanak bélyeget vagy bélyegre való költséget, mert a házas-
ságra lépés céljára kiállított keresztlevél bélyegmentes. 
Ezen közlésemre feláll az egyik násznagy és azt mondja: 
megkérem a tisztelendő urat, most jövünk a községházá-
tól és ott a jegyző úr azt mondta, hogy ő születési bizonyít-
ványt csupán oly házasulandóktól kér be, a kik vidéki illető-
ségnek ; de olyanoktól, a kik helyben születtek s így koruk, 
vallásuk, állapotuk, foglalkozásuk és szüleiknek kiléte köz-
tudomású, az ilyenektől sohasem fog követelni. 

Hát én úgy látom, hogy mindnyájunknak, kik azon 
a budapesti értekezleten együtt voltunk és tanácskoztunk, 
— nem véve ki még Püspök úr Ő méltóságát sem — a 
házasságjogról szóló törvény 50-ik szakaszának csupán 
az első kikezdése lebegett a szemeink előtt, de nem reflek-
táltunk ugyan annak a szakasznak második kikezdésére, 
mely egy tollvonással halomra dönti nagyrészét mindan-
nak. a mit az első kikezdés épített. Ugyanis míg az 
idézett szakasznak első kikezdése a lelkészi fülnek ily 
tetszetősen hangzik, hogy: »A jegyesek tartoznak különösen 
születési bizonyítványaikat felmutatni« stb. — addig a 
második kikezdés az előbb kimondott merész szót ekép 
iparkodik enyhíteni: »Az anyakönyvvezető, ha előtte az 
igazolandó körülmények közvetlenül ismeretesek vagy hitelt 
érdemlő módon igazolva vannak, a feleket az okiratok 
felmutatása alól felmentheti*, — ezután felsorol ugyan 
egynehány kivételt, de a születési bizonyítványt — sajnos 
— a kivételek közé nem sorozza. Már most kérdezem, 
hogy ugyan mi az értelme ennek a »közvetlenül ismere-
tes* kifejezésnek? Nemde ez az értelme: hogy az anya-
könyvvezetőnek lehet valamiről privát tudomása s ezt 
egy tisztán hivatalos aktusnál bizonyíték gyanánt felhasz-
nálja. És mit jelentsen a > hitelt érdemlő módon való 
igazolás?* Semmit egyebet, mint ezt: hogy az anyakönyv-
vezető privát úton is szerezhet magának értesülést, tehát 
a szülők és násznagyok emlékezésén alapuló bemon-
dás vagy a mint ez sok családnál szokásban van a biblia 
vagy esetleg a naptár hátsó lapjára eszközölt feljegyzés 
útján, — és fel van jogosítva arra, hogy annál a fontos 
aktusnál ezt is bizonyíték gyanánt felhasználhassa. Leg-

alább a madocsai anyakönyvvezető így érti és applikálja 
a törvényt . . . Valóban irigylésre méltó, kiváltságos hely-
zet és következményében igen nagy horderejű felhatal-
mazás ! Oly felhatalmazás ez, melylyel a régi anyakönyv-
vezetők közül még maga a püspök sem volt felruházva, 
főkép ha hozzá veszszük, hogy — a mint az idézett 
szakasz végső szavai hangzanak — bizonyos körülmé-
nyekre nézve »esküt is vehet a felektől* . . . Hát én nem 
tudom, hogy a törvényhozók számot vetettek-e azokkal 
a nehézségekkel és bonyodalmakkal, a melyek az ilyen 
»privát tudomáson« és »privát értesülésen* alapuló eljárás 
mellett múlhatlanúl bekövetkeznek akkor, ha esetleg a 
szülők neve hibásan vezettetnék be a polgári anyakönyvbe 
vagy ha esetleg ugyanazoknak a neve amattól eltérőleg 
volna bejegyezve (mire akárhány eset merült már fel 
nálam is Madocsán _s gondolom másnál is), a múltra még 
mindig érvényes, s így a családi értesítők összeállításánál 
alapul és kiindulási pontúi szolgáló egyházi anyakönyv-
ben? . . . De eltekintve a casuistica körébe tartozó ily 
e»etektől, bátor vagyok kérdezni továbbá, hogy mi módon 
biztosítható a benső összhang és egybefüggés a régi és 
új anyakönyvek között a legsikeresebben, az által-e, hogy 
a bejegyzéseket egyszerű tudomás és kétesértékü lemon-
dás alapján eszközöljük, vagy úgy, hogy minden egyes 
bejegyzést közokirat erejű anyakönyvi kivonatra alapítjuk ? 
És végre kérdem, hogy van-e a széles magyar földön oly 
közhivatal, a hol a legcsekélyebb természetű ügyek bebo-
nyolításánál a valódi tényállást földerítő közokiratokat a 
hivatalos alkalmazottak tudomásával vagy privát úton 
nyert legjobb értesüléseivel helyettesítenék? Ily eljárás, 
ha bárhol és bárki által követtetnék, bizonyára nem ma-
radna megtorlatlanul. 

Előttem kétségtelen, hogy ha az anyakönyvvezetők 
csakugyan fel vannak jogosítva arra, a mi az idézett tör-
vény szerint most már kétségtelen, hogy azon házasságra 
lépőktől, a kiknek születése, leszármazása stb. előttük 
»közvetlenül ismeretes* vagy »hitelt érdemlő módon iga-
zolt*, a születési bizonyítványt nem kell bekövetelniök 
és a »közvetlenül ismeretes« vagy »hitelt érdemlő módon 
igazolt« kifejezések fogalmának a meghatározását és min-
den felmerülő esetben ennek mérlegelését az anyakönyv-
vezetőkre bízta: akkor ezzel az intézkedéssel egy igen 
tág kapu nyílt meg az önkénykedésre, a személyes rokon-
vagv ellenszenv műveleteinek gyakorlására. A »közvet-
lenül ismeretes* és >hitelt érdemlő módon igazolt« kife-
jezés nagyon elasztikus kifejezés lévén: kinyújtható tetszés 
szerint. Ha már most a polgári anyakönyvvezető feszült 
viszonyban van a régi anyakönyvvezetőjével, a lelkészszel 
s azt minden áron anyagilag károsítani akarja, akkor lesz 
rá gondja és van is benne módja, hogy a »közvetlenül 
ismeretes* és »hitelt érdemlő módon igazolt* kifejezések 
bőséges leple alatt száz eset közül kilencvenkilenc eset-
ben — különösen faluhelyen — a házasságra lépők szü-
letésére vonatkozó adatokat megtudhassa és ezeknek birto-
kába jutván, anyakönyvi kivonatot nem követel be, ha pedig 
a viszony nem feszült, hanem benső és meleg, akkor még a 
legnagyobb »hitelt érdemlő módon igazolt* és »legközvetle-
nebbül ismeretes* esetben is kijelentheti, miként ő neki bizo-
nyos aggályai vannak s így a születési okiratot ennél a 
fontos életbevágó és nagy felelősséggel járó (szóval hang-
zatos szavakat használ) aktusnál semmikép nem mellőzheti. 
Ugyanez áll a felekkel szemben is. Már pedig egy olyan 
intelligens testületet, mint a milyen a magyarországi össz-
papság felekezeti különbség nélkül, kiszolgáltatni a pol-
gári anyakönyvvezető urak jó vagy rossz indulatának, ez 
oly méltatlanság, mely visszahatás nélkül soká nem marad-
hat és kiszolgáltatni a nagy közönséget is ezen urak 



változó kegyének, ez ismét oly szerencsétlen gondolat, 
mely megrovást érdemel akármily átmérőjű agyban szü-
lemlett legyen is meg. 

Befejezésül még teljes elismeréssel és méltánylással 
kell szólanom a törvény ama rendelkezéséről, mely uta-
sítja az anyakönyvvezetőket, hogy a feleket nem mulhat-
lanul szükséges okiratok beszerzésétől kíméljék meg és 
általában oly körülmények bizonyítása alul, melyek köz-
tudomásúak, mentsék fel. Csakhogy ez a rendelkezés ki-
terjedhet — nézetem szerint — mindarra, a mi a szó 
valódi értelmében csakugyan köztudomású lehet, így pl. 
hogy valaki ebben vagy abban a községben bizonyos idő 
óta állandóan lakik s így illetőségét nem kell okmány-
szerüleg igazolnia; vagy hogy ennek és annak a legény-
nek nincs felesége, ennek és annak a leánynak nincs 
férje stb. mindez köztudomású vagy, a mint a törvény 
szavai mondják, »közvetlenül ismeretes* lehet s így bizo-
nyításra nem szorul. Hanem hogy valaki ezelőtt 18—24 
évvel hol, mikor és mily ágyból született ez — engedel-
met kérek — nagyon köztudomású nem lehet, a mennyi-
ben nem hogy a keresztszülők vagy rokonok, de a leg-
több esetben még az édes szülők maguk sem tudják 
gyermekeiknek születési évét. Minderről lelkésztársaimnak 
bizonyára van bőséges tapasztalásuk. Épen azért a házas-
ságkötésnél mellőzhetőnek nyilvánítani az egyén leszár-
mazását igazoló oly fontos közokiratot, mint a milyen 
a keresztlevél, ez olyan felületes és könnyelmű kezdemé-
nyezés, a mely épen nem méltó ahhoz az új állami jog-
rendhez, melyről már eddig is az unalomig menő dics-
hymnusokat hallottunk zengeni. De a felületes és könnyelmű 
kezdeményezésen túl nagy méltatlanság is rejlik e rendel-
kezésben a régi anyakönyvek kezelőivel szemben, mert 
ezeket érzékenyen megkárosítani csak azért, hogy ezen 
új intézményt ez által is népszerűsítsük, bizony-bizony 
nem vall nagy tapintatra, mert igen könnyen azt ered-
ményezheti — a mitől Isten óvjon — hogy a még mindig 
csatarendben álló néppárti apostolok törekvéseiknek pro-
pagandát csináljanak még oly körökben is, a melyek eddig 
attól távol állottak s a mely körök az új helyzet kivívá-
sában kétségtelenül hasznos szolgálatot tettek az államnak. 
Mert nem szabad felednünk, hogy az a 30—50 frt jövede-
lemkülönbség, a melyet ez az új intézmény okozand, igen 
sok szerény javadalmú lelkészcsaládnál épen arra volt 
elegendő, hogy a gyermekek rongyosan és mezítláb ne 
járjanak. És ne felejtsük, hogy a szükség és nélkülözés 
igen rossz tanácsadó. 

Videant consules, ne quid detrimenti patria capiat! 
Madocsa. Molnár Sándor, 

ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A kolozsvári theologiai akadémia. 
Mult vasárnap avatták fel az egyetemes konvent 

színe előtt és a közoktatási kormány fejének jelenlétében 
a nagy küzdelmek között létre jött hatodik papnevelő in-
tézetünket. Ebből az alkalomból időszerűnek tartjuk olva-
sóinkkal megismertetni ezt a legújabb intézetünket. 

A theologiai intézet palotájának tervét Fessty Gyula, 
budapesti műépítő készítette s ezt Herceg Lajos, kolozs-
vári főmérnök műszaki ellenőrzése mellett Endslrasser 
Benedek vállalkozó valósította meg. Az 1884. őszén már 

fedél alatt s 1895. őszén teljesen készen állott. 28'6 m. 
hosszú főhomlokzata Kolozsvár legmodernebb terére, a 
Trencsin-térre, a nyugati szárny (64-3 m ) a postakert-
utcára, a keleti (45'j m.) a Bánffy-telekre néz. Délnyugati 
sarkán toronyszerű kupolát alkalmaztak. A trencsintéri 
főbejáraton át lépünk a palota belsejébe. Az alszinten a 
boltok tárházain,- a középponti fűtés gépházán, a kama-
rákon, a konyhán és mosókonyhán kívül van a szép nagy 
közös fürdő, a téli tornahelyiség s a nyugati szárnyon két 
hatalmas étkező-terem, melyek közül az egyiket ideigle-
nesen társalgó teremmé rendezik be. Földszint a Trencsin-
tér felől három bolt van, a sarkon pedig az igazgatónak 
s a szárnyakon négy tanárnak teljesen modern berende-
zésű, kényelmes lakása. Itt van az iroda- és tanácsterem 
s az ifjúsági könyvtár terme is az olvasószobával együtt. 
A könyvtár részére már is érkeznek az ajándékok. Az 
első adakozó a püspök volt, 400 kötet értékes művel. 

Az emeletekre díszes lépcsőházban jutunk föl. 
Az első emeleten van a 200 m2 nagy és meglepő 

hatású díszterem, az aula. Emeletnyi magasságban, már-
ványozott, vagy igen gyöngéden festett falaival ez idő 
szerint Kolozsvár legszebb terme. Keleti oldalán emelkedik 
a szószék, mely fölött a »Verbum caro factum est* bibliai 
mondás ékeskedik, alatta az elnöki emelvény; a terem 
déli és északi falait 24 kiváló protestáns férfiú arcképe 
díszíti; a nyugati oldalon vasoszlopokon nyugvó pompás 
karzatot készítettek az orgona és énekkar számára. A 
terem közepén 150 ülőhely van. Nappal hatalmas abla-
kokon s fölöttük üvegfestékkel ellátott környilásokon át 
ömlik be a világosság, míg este egy 60 lángú, remekbe 
készült csillár ontja fényét. Ez a hely iesz az ifjúság 
házi kápolnája s a vallásos esték és más fölolvasások 
terme is. — Az aulából egy előszobán keresztül jutunk a 
kupola alatt levő vizsgálati és tanácsterembe, melyet szep-
tember 22-én maga a király avatott föl azzal, hogy nevét 
itt irta be az emlékkönyvbe. Ez emeleten négy tanterem, 
egy zeneterem, s több kisebb helyiségen és a paterfamilias 
lakásán kívül hét dolgozó- és tanuló-szoba van, minden 
egyes hallgató számára külön asztallal és könyvpolccal 

A második emelet legnagyobb részét a négy haíal-
mas hálóterem s ugyanannyi mosdószoba foglalja el. A 
hálótermek vasoszlopai egyúttal a középponti fűtés vezetői 
gyanánt szolgálnak. A vaságyakat katonai rendben, egy-
mástól legalább is egy méternyi távolságban helyezték el. 
A termek kitűnően szellőztethetők, magasak és így egész-
ségesek is. Hasonlót mondhatni a betegek szobájáról, mely-
nek előszobáját fürdővel látták el. Ezen az emeleten is 
van két előadóterem s kényelmes lakás az egyik docens 
számára. — A két emeleten tágas üvegezett folyósokon át 
történik a közlekedés. 

Az udvart, melynek északi része a Kis-Szamosra 
dől, parkká alakítják át. Az udvar nyáron torna-, télen 
pedig korcsolyázó-helyül szolgál. Az épület el van látva 
gázvilágítással, középponti fűtéssel, vízvezetékkel, fürdő-
szobákkal s általán oly modern berendezéssel, hogy a 
hasonló föladatú intézetek közt hazánkban kétségtelenül 



első helyen áll, pedig az épület a fölszereléssel együtt 
mindössze csak körülbelül 200,000 írtba került. Az évi 
szükségletet kerek számban 32,000 forintban állapították 
meg. A konviktusban való teljes ellátás évi díját csak 
80 frtra szabták, sőt szegényebb sorsúakat ingyen vagy 
25—50 frtos kedvezményes díjak mellett is fölvesznek. 

Az egyetemmel való kapcsolatot a közoktatási minisz-
térium f. évi 18.936. sz. rendeletével akként szabályozta, 
hogy a kolozsvári theologia hallgatói az egyetem philo-
sophiai fakultásán hallgatott 10 óra fejében az egyetemi 
rendes hallgatókat megillető összes jogokban és kedvez-
ményekben részesüljenek s annak idején bölcsészetdoktori 
szigorlatot tehessenek; azok a theologusok azonban, kik 
tanári oklevelet akarnak szerezni, az egyetemen ezenfelül 
még két évet kötelesek hallgatni. 

Ezt a szép intézetet, mely Szász Domokos erdélyi 
püspök fáradhatatlan tevékenységének az eredménye, avatta 
fel a református közönség hivatalos képviselete az orszá-
gos kormány fejének és közoktatásügyi miniszterének jelen-
létében f'. hó 3-án. 

T Á R C A . 
Erasmus és Luther kora. 

Három felolvasás. 

I. A római egyház a reformáció előtt. 

(Folytatás.) 

A római katholikus egyház valamikor nagyon hasz-
nos és szép intézmény volt. A mai világban a mérsékelt 
önzés az emberi tettek főrugója. Mindenki gondoskodjék 
magáról és övéiről, ez a közfelfogás. Abban az időben, 
a melyről szólok, az egyház volt az állam lelkiismerete. 
Az önzést utálták az emberek. (Mikor volt ez? Fordító). 
A püspököket és papokat úgy tekintették, mint a Min-
denható szolgáit s úgy látszik, azok megérdemelték a köz-
becsülést. Nemcsak a tanokért becsülték őket, melyeket 
hirdettek. Derék emberek szóért vagy szertartásért nem 
hajolnak meg embertársaik előtt. Bölcseség, igazság, ön-
megtagadás, nemes gondolkodásmód, tisztaság, emelkedett-
ség : ily tulajdonok előtt hajoltak meg az európai szabad 
népek s e tulajdonok megvoltak a római egyház pap-
ságában. (De csak egyesekben. Fordító.) A papok az 
apostolok utódainak nevezték magokat. A Megváltó ne-
vében szellemi hatalmat követeltek s tiszta életük fel 
is jogosította őket e követelésre. A királyok és nemesek 
oly hatalom előtt hajoltak hát meg, mely közelebb volt 
Istenhez, mint az övéké! Fejedelem és alattvaló úr és 
szolga felett egy csomó védtelen s fegyvertelen ember 
uralkodott. E védtelen emberek megszelídítették Európa 
vad harcosait. Megtanították őket, hogy halhatatlan lei-
kök van s cselekedeteikről számot kell egykor adniok. 
Jól lesz dolga akkor a becsületesnek és deréknek, a 
ki nem nyomta el a szegényt, nem károsította meg 
szomszédját, a ki igaz volt, a ki a Mester akarata sze-
rint a gonosz ellen harcolt. A gonoszokat, gyávákat, ki-
csapongókat azonban az örök halál várja. E tekintetben 
bizonyosság uralkodott. Nemcsak a templomban hirdették 
a szent tanokat, de az életben is gyakorolták. 

Nem állítom, hogy a papok tökéletesek voltak. A 
mikor legjobbak voltak is, akkor sem voltak egészen jók 
s Európa nem is hajolt meg előttök teljesen. Nem is jó 
lett volna, ha egészen meghajolt volna. A papok kátéja 
sohasem elégítette ki egészen az embert. A földi dolgok 
érdekelték az embereket, ha a papok azok haszontalan-
ságairól beszéltek is. A királyok bizony harcoltak egymás 
ellen a papok dacára is, a kik nem tudták megakadá-
lyozni a háborúkat és összeesküvéseket. De a gonosz 
időkben védték a gyengét az erős ellen. A papság sze-
meiben úr és szolga egyaránt bűnös ember volt. A papok 
magok, is többnyire a nép gyermekei voltak s egy paraszt 
na bibornokká vagy pápává lehetett, csakúgy, mint ma 
egy szabó fia az északamerikai államok elnökévé. Az 
egyház azonban nemcsak demokratikus volt, hanem a 
tudományt is hatalmába kerítette s a mi hatalmat a 
papok tudása, szentsége és a nép babonája adhatott, azt 
az egyház megszerezte. 

A papság előjogai valóban rendkívüliek valának. Az 
ország törvényeinek nem voltak alávetve. Ők uralkodtak 
a laikusok fölött, de a laikusok nem uralkodtak rajtok. 
A tróntól lefelé, minden világi hivatalt az egyház szen-
tesített. A király csak akkor volt törvényes uralkodó, ha 
az egyház megkoronázta. S az egyház nemcsak adta, el 
is vehette a koronát. A birtokot is az egyház osztogatta. 
A végrendeletek hitelességét a püspök vagy ennek kép-
viselője határozta meg s a végrendelet nem volt érvényes, 
ha a rendelkező a szentségek vétele nélkül halt meg. A 
világi törvényszékek csak a laikusok bünügyében ítélhet-
tek. A pap fölött nem volt hatalmuk. A püspökök meg-
bízottai törvényt tartottak a nép erkölcsi magaviselete 
fölött. Az élet és birtok ellen elkövetett sérelmeket a ren-
des törvény torolta meg, az egyházi törvényszékek ítéltek 
az erkölcsi vétségek ügyében. A pazarló, a részeges, a 
hazug, az esküdöző, a szentségeket elhanyagoló, az eret-
nek, a rest, az engedetlen gyermek, a rossz házastárs, a 
kegyetlen atya vagy úr, a tisztességtelen kereskedő — 
mind az egyházi törvényszék elé került. Képzeljék Önök, 
mily irtózatos hatalom volt ez! És ez a hatalom fennállt 
egész a reformáció kezdetéig. Valamikor jó munkát kellett 
végeznie, hogy oly soká fennállhatott s romlása az egyház 
bukásának egyik főoka volt. Hogy mily nagy volt az egyház 
hatalma, arra csak egy példát idézek. Mikor Wolsey bi-
bornok bukása után az angol képviselőház panaszt emelt 
Warham érsek előtt, hogy a papság oly törvényeket alkot, 
melyek nem egyeznek meg a birodalom törvényeivel és 
mégis átok vár arra, a ki azoknak engedelmeskedik : 
Warham azt felelte, hogy nagyon sajnálja a dolgot, de 
mivel az egyház törvényei Isten akaratával megegyeznek, 
hát az állam módosítsa a törvényeit. Igv beszélt a papság 
bukása előestéjén. 

Valóban csak egy régi városra kell tekintenünk, 
hogy az egyház és állam középkori viszonyát megértsük. 
Egy-egy ily régi városban a székesegyház magasba nyúló 
tornyaival a város középpontja. A polgárok kicsiny házai 
mint törpe alakok csúsznak-másznak a hatalmas és fen-
séges épület előtt. Meg ma is, a mikor a házak öt eme-
letesekké lettek, a mikor a gyárak, az ipar e modern 
templomainak kéményei a felhők közé nyúlnak fel: még 
ma is a székesegyház az uralkodó épület, melynek fényessé-
gét semmi el nem homályosíthatja. A mi a székesegyház az 
épületek közt: az az egyház a középkori világi intézmények 
közt. Vagy tekintsünk a középkor egy másik jellemző 
intézményére, a zárdára. Valami szent ember halt meg 
valahol. Míg élt, bölcsesége, kegyessége s szeretete által 
tiint ki. Az emberek, a kik azt hitték, hogy a kuruzslókat 
az ördög segíti, az ilyen szentről meg azt tartották, hogy 



a menny különös kegyelmében részesült. Még a hely is 
áldásos hatást gyakorol, a melyet jelenlétével megszentelt. 
Ereklyéi, könyvei, ruhái, csontjai is kaptak valamit az ő 
szentségéből. Hiszen mi is nagyra becsüljük a kiváló em-
berek hagyatékát s a mint mi emlékoszlopokat állítunk, 
úgy emeltek a középkorban kápolnákat ott, a hol szent em-
berek éltek s a kegyes lelkek követték az elhunyt barátait, 
a kik összegyülekeztek a szent helyeken és törekedtek úgy 
élni, mint. a hogy az a szent ember élt, úgy gyakorolni a 
jótékonyságot s úgy halni meg. így aztán vallásos társa-
ságok keletkeztek, a melyeknek tagjai lemondtak minden 
földi örömről és mulatságról s életöket imában töltötték 
el és a szeretet munkáinak szentelték. Az ilyen társaságok 
házai a jótékonyság központjaivá lőnek. A szerzetesek 
bár különböztek egymástól némileg, mindnyájan másokért 
akartak élni. Szegénységet fogadtak, hogy a pénz szerelme 
meg ne rontsa őket. Szüzességet fogadtak (de nem igen 
tartották meg. Fordító), hogy a családi gondok el ne von-
ják őket magasztos céljaiktól. Nappal munkálkodtak, tanul-
tak, betegeket látogattak s éjjel közbenjártak a szegény 
lelkekért, hogy az Isten szabadítsa ki őket a tisztító tűz-
ből. A világ tisztelettel adózott e kiváló férfiaknak. A 
szerzetesség elterjedt mindenfelé. Házaik menhelyekké lettek, 
hova királyok, királynők, harcosok és államférfiak vonul-
tak vissza, hogy békében töltsék hátralévő napjaikat. A 
kikkel a világ rosszul bánt, a kik megunták a gyönyört, 
a kiket a föld megcsalt s a kiket a menny vonzott: a zár-
dában hajtották le nyugalomra fáradt fejüket. A nép 
pénzt, földet s méltóságot adott a szerzeteseknek, mert 
ezek szentsége az adakozókra is áldást hozott. A ki ma-
napság Irland szigetén utazik, mindenfelé talál zárdákat, 
melyeknek lakói védtelenek voltak a harcias ír törzsek 
közt, mint bárány a farkasok közt, de az ír nép, mely-
nél a kard volt a főtekintély, megkímélte a bárányokat, 
mert tisztelte a zárdákat s erősen hitte, hogy azok meg-
szentelik a környéket. A szerzetek függetlenek voltak még 
az egyházi hatóságoktól is. Csak a pápának és saját fel-
jebbvalóiknak tartoztak felelősséggel. A király nem küld-
hette ki megbízottját a zárdák ellenőrzésére vagy a szer-
zetesek elfogatására. Egyébiránt az érsekek és püspökök 
sem gyakorolhattak hatalmat a szerzetesek fölött. Valóban 
alig tudjuk ma már elképzelni, hogy mily hatalmas volt 
valaha a római egyház. Kis gyerek koromban hallottam 
már, hogy a német császár hogy tartotta a kengyelt 
VII. Gergely pápának, a bűn szolgájának s hogy Plan-
tagenet Henrik hogy ment mezítláb Canterbury utcáin s 
hogy térdelt a barátok elé, a kik megostorozták. Mindezek 
tények, a melyek mutatják, mily tekintélynek örvendett 
az egyház a régi időkben. S meg is érdemelte e tekin-
télyt. A germán és román népek fejedelmei nem voltak 
hiszékeny bolondok. Ha valami előtt meghajoltak, az bizo-
nyára érzelem és jellem dolgában erősebb volt náloknál. 

Ilyen volt az egyház virágkorában. De nem ilyen 
volt a XVI. század elején. Halandó ember alig állhat 
ellen a hatalom és pénz kísértéseinek s a római egyház 
papságát még más betegség is rongálta. Az egyházak 
azért vannak, hogy az örökkévaló törvényekre emlékez-
tessenek, melyeknek engedelmeskedni tartozunk. Ha e fel-
adatunknak megfelelnek, akkor jó úton vannak. Milyen jó 
volna, ha az egyházak soha e fenséges feladatot szem 
elől nem tévesztenék. Csak az a baj, hogy a praktikus 
célok helyett gyakran többre becsülik a speculativ theo-
riákat, melyek a tudomány haladtával értéköket veszítik 
s csak a hozzájok tapadó szentség tartja fenn őket a 
babonás nép lelkében. Mindegy, akár latinul vagy angolul 
mondom el a Miatyánkot, csak érzéssel mondjam el. Utó-
végre is az a legszebb ima bármely nyelven is. De Önök 

tudják, hogy a nép a latin Miatyánkot erős varázsló esz-
köznek tartotta, mely meggyőzi a mennyet, ha elmondjuk, 
s ha visszafelé mondjuk el, a pokol sem állhat neki ellen, 
így van az minden szertartással. A míg lélek és élet van 
benne, addig hasznos, a mikor már azt hiszi a tömeg, 
hogy a szertartás magában véve bír csodatevő erővel, 
akkor a szertartás elrejti az élő Istent előlünk s Isten 
nélküli életre szoktat. A római egyházból is elszállt a 
lélek, bár a test megmaradt. A symbolumok eredeti jelen-
tését a míveltek semmibe sem vették. Az eszesebbek ön-
tudatos hitetlenségben éltek. Olaszországban úgy mentek 
misére, mint valami színjáték megtekintésére s mindenki 
tudja, hogy mikor Luther Rómában járt, hogy mondták 
paptársai misézés alkalmával: »Kenyér vagy és kenyér 
maradsz«. 

A papság egy része az eszes gazokkal tartott; a 
másik rész értelmetlenül morzsolta le a vallásos szertar-
tásokat. A vallás iszonyú változáson ment át. A helyett, 
hogy szent életre segítette volna az embereket, bűnre 
vezette őket. Az emberek hozzá szoktak ahhoz, hogy bizo-
nyos tanuk és külső szertartások felmentik őket a szent 
élet kötelességei alól. Akármilyen gonosz volt az élet, 
azt gondolták, a tan vagy a szertartás eleget tesz min-
denért. A nagy hatalom, mely a papság kezében volt, 
csak a legszigorúbb becsületességgel párosulva, eredmé-
nyezhetett jót. De a nagy hatalom oly emberek kezébe 
jutott, a kik nyomorultabbak voltak, mint a nép, melyet 
kormányoztak. Az Istent meggyalázták s az ember erkölcsi 
kötelességeiről való fogalmát eltorzították. A szent életre 
senki sem vágyott már; az érzékiség jutott uralomra. A 
főpapok, a bibornokok, az apátok dőzsöltek és kéjelegtek. 
A barátok s az alsó papság a durva gyönyöröket haj-
hászták s a szellemi hatalmat, a mely kezökben volt, a 
pénz beszerzésére használták, melyre szükségük volt. 

Az egyház megtiltotta a husevést böjti napokon, de 
kész volt a parancs alól felmenteni akárkit, a ki jól meg-
fizetett. Az egyház negyedíziglen megtiltotta a házasságra 
lépést, de a szerető szivek, ha gazdagok voltak, könnyen 
megnyerhették az egyház beleegyezését. Az élet utain 
vámsorompók voltak, melyeknél az egyház pénzt szedett. 
Esketés kellett? Pénzt! Temettetni akarsz valakit? Pénzt! 
És pénzt mindent lehető alkalommal. Még a meghaltakért 
is fizetni kellett az örökösöknek. 

Az egyházi törvényszékek, a melyeket az erkölcsiség 
erősítésére állítottak valamikor, zsaroló eszközökké váltak. 
Ha valami laicus kikelt a papság ellen, megidézték és 
pénzbírságot róttak ki rá. Ha nem fizetett, kiátkozták. A 
ki ki volt átkozva, annak nem volt szabad ruhát vagy 
élelmi szert adni el; barát az ilyen nyomorultnak segít-
ségére nem segíthetett, még szólni sem volt hozzá szabad 
máskép, az átok lesújtott a könyörülni akaróra is s ha 
a szegény szerencsétlen meghalt, elásták, mint a kutyát. 
E törvényszékek évkönyvei fenmaradtak. Ha csak egy 
pillantást vetünk is ezekbe, mindjárt látjuk, hogy mily 
gonosz játékot űztek a papok. Ha a laikus vétséget kö-
vetett el, a fő dolog az volt, hogy fizessen. A világi ható-
ság meg nem védhette. Ha barátai támogatták, annál 
rosszabb volt rájuk nézve; ők is "bele jutottak a pácba. 
Már fenyegette a nyomorultakat az eretnekség vádja és 
azért nem volt más hátra, mint — fizetni. 

Pénz és mindig csak pénz, ez volt a jelszó. Még 
ha bűnről volt is szó, a mi segíthetett, az nem volt más, 
mint a pénz. Nem a szeretet, a pénz takarta el a bűnöket. 

Froude után angolból. 

(Folyt köv.) Szabó Aladár. 



B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói intézmények a franeia protes-
tánsoknál. 

— I. Société évangélique de Francé. — 

1833-ban Franciaországban még csak három pro-
testáns egyesület létezett, t. i. a bibliai társaság, a vallásos 
iratokat terjesztő egylet, a keresztyén erkölcsi társaság ; 
de nem hiányoztak az ébredés jelei már ekkor sem. Az 
említett évben az »Archives du Christianisme* című lap-
ban egy levél jelent meg, a mely fölhívja a francia pro-
testánsokat, hogy alapítsanak egy olyan társaságot, melynek 
célja volna az evangeliom prédikálása, a szent könyv 
terjesztése, iskolák állítása, evangélisták képzése. A levél 
névtelen szerzője mindjárt jó összeg pénzt is ajánlott erre 
a célra. Hat hét alatt megalakult a társaság, melynek 
címe: »Société évangélique de F r a n c é E l s ő tagja közé 
a legkitűnőbb francia protestánsokat számlálhatta: Adam, 
a két Monod, Delaborde gróf, Pressensé Viktor voltak 
a fejei. 

Az utóbb említett Pressensé katholikus apa fia volt, 
csak házassága után lett protestánssá, azért, hogy azután 
igazi protestáns tevékenységet fejtsen ki. Tizenegy ügy-
nöke volt a társaságnak az első évben: három evangelista 
— prédikátor, három oktató, öt evangelista — kolporteur; 
a másodikban már 33 volt, a negyedikben 48. Igazi apos-
toli lelkesedés! Az ajándékok, miket a társaság pénztárába 
küldtek, évi 48,000 frankot tettek ki. Az ügynökök beha-
toltak a legelrejtettebb falvakba, proszelitákat szereztek, 
prédikáltak, ostromolták a vakhitet épúgy, mint a hitet-
lenséget. Csak ez kellett, hogy a katholicismus figyelmét 
magukra vonják, veszélyes munka volt ám az olyan or-
szágban, hol a klerikálizmus a maga szellemét bevitte 
vallásba, egyházba, morálba, törvényhozásba. Egy 1810-ben 
kiadott törvény, mit 1832-ben megerősítettek, azt rendeli, 
hogy a vallás szabad gyakorlásához mindenkinek a kor-
mány engedélyét kell kinyernie. 

1834-ben már háborgatják az evangeliomi társaságot; 
1836-ban colporteurjeit, evangélistáit föltartóztatták útjok-
ban, a papok, és a hatóságok a klerikálisok pártjára állottak. 
Igazi csodának látszik, ha ennek utána az evangélisták 
száma 1839-ben 51-re ment, kik 33 departemenban jár-
tak széjjel, evangelizálván 8—9000 lelket. 181-3—44-ben 
egész faluk lettek protestánssá; ez időben már 77 misszio-
nárius működött. Villefavardban Roussel lelkész prédikációja 
olyan hatással volt, hogy az egész község áttért és tem-
plomukat azon mód protestáns templommá alakították át, 
az imaházak szerte épültek, és 1847-ben 173 egyén mun-
kálkodott a társaságért és az evangéliumért. 

Következnek az 1848-diki mozgalmas napok: ezeket 
a társaság is megsínyli, részint pénzügyi tekintetben, részint 
abban, hogy a klerikális-reactió azután ráteszi kezét; ve-
zetői közül többeket megbüntetnek, összejöveteleit meg-
tiltják ; a Villefavardi templom négy évig be volt zárva, a 
proszeliták erdőkben tartották isteni tiszteletüket, akár csak 

a dragonádok idejében. Végre is, maga a császár segített. 
III. Napoleon, ki kevésbbé volt klerikális, mint a minisz-
terei, a templomokat megnyithatták, iskoláikban tovább 
taníthattak, azon föltétel alatt, hogy azokba csak protes-
táns gyermekeket bocsáthatnak be. 

1858-ban megünnepelte a társaság 25 éves jubi-
leumát. Elmondhatta magáról, hogy a hová betette lábát,, 
ott alig maradt katholikus hírmondónak is. Munkálkodott 
58 departementben, foglalkoztatott 331 misszionáriust, be-
vett 3.150,000 frankot, kiképzett 168 tanítót, 20 papot 
adott 20 gyülekezetnek. 

1863-ban vált meg ott társaságban Pressensé Victor, 
a ki annak 30 éven keresztül volt elnök-titkárja és éltető 
lelke. Nehéz volt kipótolni ilyen láng buzgalmú embert; 
végre Fisch György lelkészt választották meg helyébe. Ez 
sem kisebb buzgósággal dolgozott; 1868-ban a társaság-
nak 452 helyisége volt; mihelyt a szabadságnak egy kis 
szellője lengedezett, Fisch György mozgásba hozott min-
dent. Párisban és a vidéken ezrek fogadták az evangelio-
mot. Következett az 1870-es háború; minden föl volt 
fordulva az országban; de a társaság azt is kiheverte. 
Igaz, hogy még azután is zaklatták sokféleképen, de any-
nyit kivívtak, hogy az állam a társulatot hivatalosan elis-
merte ; a mit a társulat föl is használt további munkájában, 
kiküldvén rettenthetetlen misszionáriusait mindenüvé, szín-
házakba, báltermekbe, stb. 

1881-ben halt meg Fisch György, ki 18 évig volt 
elnök. 1883-ban a társaság megülhette 50 éves jubileumát; 
ekkor az alapítók közül már csak három volt életben. 

A mi a szervezetet illeti, a társulatnak kezdetben 
volt két titkárja, pénztárnoka és ülnökei, 1863-tól fogva 
van egy főtitkárja, ki jelenleg P^riedel, a francia akadémia 
tagja. Alapszabályai szerint: a társaságnak egyedüli célja 
az, hogy terjeszsze az evangéliumot Franciaországban 
minden eszközzel, a mit Isten kezébe adand; »egyesíteni 
mindazokat, a kik szeretik az Úr Jézust.« A társaság nem 
ellensége a Franciaországban bevett vallásoknak, sőt se-
gédkezet nyűjt azoknak, a mennyiben Isten országát ter-
jesztik. A társaság csak adományokból tartja főn magát. 
Az adományok összege 1892-ben hét millió franknál 
többre ment. Fönnállása óta az evangeliomot 600 város-
ban, 3000 faluban hirdette; alapított 35 gyülekezetet, 
foglalkoztatott 475 ügynököt, alapított 80 iskolát, össze-
jöveteleit havonként 20,000 ember látogatja. 

Kovács Lajos. 

B E L F Ö L D . 

A tiszántúli egyházkerületi értekezlet 
Nagyváradon. 

Tiszántúli egyházkerületünk ez évi egyházi értekez-
lete október 31-én folyt le Nagyváradon. Az érdeklődés 
nagy, a részvétel várakozáson fölüli volt. Háromszázra 
lehet becsülni a megjelentek számát. 



Az értekezletet ünnepies istentisztelettel kezdték meg 
a renovált újvárosi templomban. A templomot zsúfolásig 
megtöltötte a közönség. A vendégek között voltak: a nagy-
váradi egyház teljes presbitériuma, valamennyi esperes, 
élükön Kiss Áron püspökkel, továbbá Ritoók táblai elnök, 
egyházmegyei gondnok, Németh Károly, Simonffy Imre, 
Szamos táblabíró, György Endre és Kiss Albert országos 
képviselők és óriási hölgyközönség. A »Jövel szentlélek 
Úristen« ének után Szabó János békés-bánáti esperes 
mondott hatásos egyházi szónoklatot, melyben a hithű-
séget, kitartást és hazafias munkálkodást kötötte a hallga-
tók lelkére. 

Maga az értekezlet 11 órakor nyilt meg Biharmegye 
székházának nagy termében, hol 300-nál többen jelentek 
meg LuMcs Ödön egyházi elnök tartalmas megnyitóban 
ismertette a mult közgyűlés óta felmerült nevezetesebb 
mozzanatokat. Az elhunyt Kovács Ferenc elnök helyét a 
jövő közgyűlésen töltik be. Jegyzőnek Bartha Béla dr. és 
Sulyok Istvánt választották meg. A mai egyházi beszédet 
és az elnök megnyitóját kinyomatni rendelték. 

Ezután a felolvasások és előadások következtek. Csilcy 
Lajos, debreceni theol. tanár javaslatát a belmisszióról 
egyhangúlag elfogadták. Javasolja a valláserkölcsi iratok 
és népies olvasmányok terjesztését megbízható kolportőrök 
által, a szegények és árvák istápolását, vasárnapi gyer-
mek-istentiszteletek tartását, munkásszállások létesítését, 
nőegyesületek alakítását. 

Az egyház anyagi rendezéséről és az egyházfön-
tartási alapról Ferenczy Gyula krassói lelkész értekezett. 
Ismertette a ref. egyház anyagi viszonyait. Indítványozta, 
hogy a belhivatalnokok anyagi ügyei rendeztessenek és 
méltányos fizetésben részesíttessenek, egységes adózási 
rendszer létesíttessék, föntartási alapok teremtessenek és 
a zsinat útján az 1848. XX. törvénycikk végrehajtására 
a kormány fölkéressék. Az indítványhoz hozzá szólottak: 
György Endre és Kiss Albert, kik hozzájárultak az indít-
ványhoz. 

Délután öt órakor folytatták a közgyűlést. Garzó 
Gyula értekezését a diakoni intézményről a jövő közgyű-
lésre halasztották. A lelkészképzésről Gulyás Lajos kis-
újszállási lelkész értekezett. Munkáját, melyben a lelkészi 
pályára lépők elméleti és gyakorlati kiképzésére vonatkozó 
elveket hangsúlyozta, elfogadták és hattagú bizottságnak 
adták ki. A bizottság elnöke Szabó János, tagjai Lukács 
Ödön, Gulyás Lajos, Szabó Károly, Csiky Lajos, Erdős 
József, Balogh Ferenc. Végül elnök a ref. egyháznak, vá-
rosnak és megyének a szives vendégszeretetért, valamint 
Szabó Jánosnak egyházi beszédeért és az értekezőknek 
is köszönetet mondott. 

Délután két órakor 250 terítékű ebéd volt a Sas-
ban, melyen Kiss Áron a királyért mondott áldomást. 
Szabó Károly Kiss Áront, a püspök Sal Ferencet, Ritoók 
Zsigmond nagy hatással a ref. papokat éltette. 

KÜLFÖLD. 
Külföldi egyházpolitikai szemle. 

A németországi positiv irányú köröket kínosan érint-
hette a »Kreutzzeitung< főszerkesztőjének, Hammerstein 
bárónak ismeretes erkölcsi bukása. Váltóhamisítónak és 
egyebekben is ledér erkölcsűnek bizonyult az a férfi, ki 
néhány évvel azelőtt valóságos diktátori hangon hirdette 
lapjában, mint a positiv iránynak főorganumában, »az 
egyház nagyobb szabadságát, az akad. tanszabadság meg-
szorítását s az állami befolyás megrövidítését« az isme-
retes Hammerstein—Kleist féle javaslatokban, a melyek-
nek többi között az újabban erősen komprommittált Stöcker 
is annak idején erősen szekundált. A Kreutzzeitung türel-
metlen magatartása s erősen kidomborodott egyházpoli-
tikai iránya az Apostolicum kérdéseiben többet ártott a 
németországi prot. keresztyénségnek, mint a legszélsőbb 
negatív kritika összesen és együtt véve, s az a férfi, ki 
mint agitátor és morálprédikátor ugyancsak dörögtette 
mennyköveit a liberálisokra, ma az erkölcsi tönk szélére 
jutott, s »gonosz szolga« módjára a birói karhatalom elől 
megfutamodni volt kénytelen. Sic transit glória mundi! 
Hogy a berlini positiv körökre felette kellemetlen e szi-
tuáció, a melybe Hammerstein botrányos esetével jutot-
tak, sajnosan értjük és átérezzük, s csak azt nem értjük, 
hogy oly kevés emberismeretök volt politikai pártfőnökük 
morális értékének a megítélése tekintetében. 

Ezzel szemben a németországi pápás Jeatholicismus 
ugyancsak ujong a müncheni kath. nagygyűlés lefolyása 
feletti örömében, a melyen tudvalevőleg a Windthorst 
szerepét játszó magyar néppárti lovagunk: »Zichy Nán-
dor is megjelent. Fel Münchenbe!« így hangzott augusztus 
utolsó napjaiban a felhívás a német pápás lapokban, a 
melyeknek hangja oly élénken emlékeztet a »fel a szent 
harcra!«-féle középkori keresztes felhívásra, s a melynek 
befejező ámenje: »Isten akarja!« Hát bizony kevés újat 
hallottunk a müncheni kath. nagygyűlésen, pedig ugyan-
csak deklamált a pápás sajtó Münchennek, mint »a német 
katholicismus elővárának« kedvező auspiciumairól. Még az 
ultramontán Sigl is bevallotta, hogy a müncheni nagy-
gyűlésen »a szellemi közepesség, sőt szegénység és unal-
masság* nyomai voltak észlelhetők. »A tudomány és az 
iskola felforgatása«, »az egyház és püspökök nagyobb be-
folyása«, »a sociáldemokratia pápás legyőzetése«, »a szer-
zetrendek visszahívása«, s »a pápa világi hatalmának 
helyreállítása* lehetőleg osztrák vagy francia bajonettek 
segítségével: im ez volt a müncheni deklamátiók már annyi-
szor hangoztatott s untig ismert tárgya. így többi között 
egy Danner nevű salzburgi kanonok >veszedelmeseknek 
találta a modern egyetemeket*; Gröber tanár küzdelemre 
hív föl »az állam keresztyén alapjai* érdekében s végül 
a mi aranygyapjas Zichynk «óriási tetszések között* 
hívja föl közös küzdelemre az összes német pápistá-
kat a modern törvényhozás legújabb magyar alkotásai, 



az immár szentesített egyházpolitikai törvényeink ellen. 
A Syllabus s a vatikáni dogma absolutismusának szelle-
mében valóságos keresztes hadjáratot indítottak München-
ben minden ellen, a mi nem pápás, tehát tudomány, iro-
dalom, sajtó, művészet stb. ellen. Sőt egyik szónok ma-
gasztos föllelkesültségében így fenyegetőzött: »a katholikus 
egyesületek egész özönével fogjuk körül keletről és nyu-
gatról a porosz protestantismust, s a kolostorok váraival 
szabadítjuk fel az egyházat Brandenburg uralma alól és 
teszszük ártalmatlanná a Hohenzollerneket.« Bizony, bizony 
sirályhangok ezek a pápás katholicismus középkori siva-
tagjában ! A szerzetrendek kérdésénél eléggé érthető óva-
tosságból a jezsuitákat meg sem említették. Tudvalevőleg 
a bajor orsz. törvény kitiltja őket. A nagygyűlésnek egyik 
sokat hangoztatott politikai főelve a hármas szövetség 
ellen irányult, mert csak annak feloszlatásával képzelhetik 
a német pápisták a pápa világi uralmának helyreállítását 
s az olasz népnél a pápához térítését. 

A müncheni kath. nagygyűlés pápás deklamációira 
hatalmas contrát mondott az egységes olasz királyság a 
szeptemberi hazafias ünnepeken. Valósággal lehűtötték a 
Münchenben felizgatott pápások követelményeit a római 
ünnepélyek. Az egyházi állam megszüntetésének történeti 
tényét, s a mi attól elválaszthatatlan, Cavour és Garibaldi 
emlékét ritka egyértelműséggel ülte meg Olaszhon hazafias 
népe és királya, s világtörténeti jelentőséggel biró, urbi et 
orbi szóló vétót mondott a müncheni ultramontán nagy-
gyűlés resolutióira. A történetben uralkodó logika mellett 
tesz bizonyságot az, hogy az európai államok legnyomo-
rultabb és legelvadultabb alakja: az egyházi állam a ke-
resztyén föld színéről elsepertetett, a melyről annak idején 
már Goethe is megmondotta, hogy »csak azért tudta magát 
föntartani, mivel a föld elnyelni nem akarja«. Nemcsak 
politikai lehetetlenség vagy abszurdum, sőt inkább káromlás 
az emberiségre az, ha máig is azt kívánják az ultramon-
tánok, hogy ez egységre, önállóságra és szabadságra ébredt, 
s évezredek szomorú tanúságain okult olasz nemzet mond-
jon le mindenről, Crispi szavaival élve: a római viceisten 
javára s szolgáljon lábainak zsámolyáúl egy haszontalan 
s fejlődésképtelen pápás állami szervezet kedvéért. Mé-
lyen megszégyenítő lehet a pápára s annak híveire a 
garibáldiánus Crispi ünnepi beszédeinek az a passzusa: 
»az egész világ tudja, hogy a keresztyénségnek fenállására, 
isteni természeténél fogva, ágyukra nincsen szüksége. Mert 
ha világi fegyverek nélkül megtudta hódítani a világot, 
ügy nem értjük, hogy miért kívánja még máig is a vatikán 
a világi uralmat keresztyén missziói feladatainak sikeres 
betöltéséhez.* Ügy halljuk, hogy XIII. Leó pápa felelni 
készül Crispi hazafias ünnepi enuntiátióira. Rampollá-
hoz intézett jaj kiáltásai hoz azt már meg is tette. Abban 
Crispinek bizonyára igaza volt, hogy a keresztyénség és 
vatikánizmus két különböző dolog. Azért oly siket a ke-
resztyén világ a vatikán csalatkozhatlan excathedra szó-
zataira ! 

Eperjes. Dr. Szldvik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Egy darabka történet a mult század 
közepéről. 

Sallai András, a tolnai traktus Seniora, az 1749-dik 
év elején visitálván az egyházakat, szükségesnek tapasz-
talta, hogy Seregélyesi György magyar-hidasi prédikátor 
különféle kihágásai miatt hivatalából végkép elmozdíttassék; 
a bonyhádi és váraljai prédikátorok pedig egymással helyet 
cseréljenek. A március 5-én Monoron tartott Consessuson 
Sallai András informatiójára el is határozták az atyák, 
hogy Seregélyesi György m.-hidasi prédikátor helyéről el-
mozdíttassék s neki többé ekklezsia nem adatik; a bony-
hádi egyházba pedig Várallyára Oszlányi István, Várallyára 
Bonyhádról Dalnoki Márton, s Magyar-Hidasra Nagy-
Kőrösön, hivatal nélkül tartózkodó Hajdú János rendel-
tetett. 

Ezen dispositiók azonban Percei József tolnamegyei 
alispán és Kajdacsi Juliánná úrnő, mint a község földes-
urai s mindketten katholikusok által meghiusíttattak. Neve-
zett alispán ugyanis a Superintendenshez küldött illedelmes 
levelében, különböző vádakkal terhelve a traktus Seniorát 
s egyszersmind mentegetve Seregélyesi Györgyöt, tudatá, 
hogy ezt földesúri jogánál fogva a bonyhádi ekklézsiába 
behelyezte; Kajdacsi Juliánná ellenben, ki tisztességes leve-
lével szinte megkereste a Superintendenst, nem akart a 
bonyhádi ekklézsiában más papot, csak Dálnoki Mártont. 
És úgy is lett, mint az erélyes nő akarta. Akarata érvé-
nyesülése előtt pedig a Percei József mint alispán enge-
delmével visitáló Seniorhoz egy fenyegető levelet küldött, 
melyet — mint a kort nagyon jellemzőt — közlök r 

Isten áldja meg kegyelmedet Prédikátor uram! 
Esett értésemre, hogy mióta házamtól elmentem, 

kegyelmed azóta falumba ment visitálni. Köszönje kegyel-
med az Istennek, hogy én idehaza nem voltam, mert most 
bizony Pécsett térdig való vasban ülne. Nemde nem jól 
tudja-e azt kegyelmed, hogy királyi parancsolat az, hogy 
egy prédikátor sem tartozik a Canonicus Visitátoron kívül 
mást ismerni; azt pedig jól tudja kegyelmed, hogy ennek 
előtte egynehány hónappal ment végbe és ezen Ő Felségé-
től rendelt Visitator semmi hibát az ott levő Prédikátorban 
nem talált; kegyelmednek pedig semmi köze hozzája. Arra 
való nézve most egyszer intem kegyelmedet, hogy soha többet 
egy falumba be ne merjen menni, mert mihelyt észreveszem, 
úgy elhigyje, mint Istent hiszi mennyben lenni, mindjárt 
vasra veretem és Pécsre küldöm. Ezen mostani cseleke-
detét fentartom s mihánt Generális-Vicarius urammal 
szólok, satisfactiót kérek. Én mindezekben királyi paran-
csolathoz tartom magamat. Maradok kegyelmednek február 
7. 1749. Bonyhád. Böcsülettel szolgálok Juliánná Kajda-
csin. (Alájegyezve: »Advortite animum lectores et inge-
miscite super sorté nostra miserabili ac ignominiosa. 
Mulier una Dominio Terrestri non amplo pollens quanta 
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in nos licentia debachatur ac fremit. Quidne potentiores ? 
Steph. Helmeci episcopus.) 

Dalnoki Márton a hathatós pártfogás dacára sem 
maradhatott sokáig Bonyhádon ; helyét Edelényi Ádám 
foglalta el; majd ez is távozni kívánván a csaknem vég-
kép elnéptelenült Bonyhádról s az 1752. márc. 22-én 
Rugyin tartott Consessus atyái által Pilisre rendeltetvén, 
helyébe Seregélyesi György jött. Ez különféle kihágásai, 
szemérmetlen beszéde s feljebbvalóinak durva sértegetései 
miatt méltatlan volt ugyan az atyák jóakaratára és ke-
gyelmére; de mert egyfelől az ekklézsiák közül egy sem 
akarta elfogadni, másfelől pedig Percei József alispán a 
Superintendenshez küldött illedelmes, de határozott hangú 
levelében újra közbeveté magát érette: tekintettel az ő 
páratlan jóakaratára, melylyel a reformátusok iránt visel-
tetett, s őket fedezve kész volt a kath. főpapokkal is 
dacolni, — teljesítették kívánságát. A bonyhádi ev. ref. 
anyaegyház Seregélyesi György liezei közt mult ki. 

Földváry László. 

IRODA L O M. 
** Az utolsó évnegyed alkalmából bizalom-

mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni szíveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is tisztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** »Pál apostol élete és levelei* című művem 
igen tisztelt olvasóival tudatom, hogy a XIX. és XX-ik 
füzet sajtó alatt van s csakis nagy elfoglaltságom miatt 
késik. Elnézést kérek. Pozsony, 1895. október 30-án. — 
Br. Masznyik Endre, theol. akad. igazgató-tanár. 

** Torna játékok füzetekben. Irta Maurer János, 
a »Nemzeti tornaegylet* művezetője, I—IX. füzet, 32-ed 
rétben, ára füzetenként 5 kr., kiadja Kókai Lajos Buda-
pest. — Csinos kiállítású, célszerű füzetkék a tornajáté-
kok s általában a torna megkedveltetésére. A szöveg 
szakavatott és magyaros tollból származik. 

** A szószék jövője. Egyházi beszéd. Kolozsvárit, 
1895. 13. 1. — Az unitárius vallásközönségnek 1895. 
aug. 25-én tartott zsinati ünnepélyén a bölöni unitárius 
templom felszentelése alkalmával tartotta Boros György 
theologiai tanár. Textusa: Zsid. 3 : 3—4. Dispositiója: Mi 
a jövője az unitárius templomnak. I. mint istentiszteleti 
helynek és mint az emberi boldogság csarnokánák. A 
beszédben, konciliáns unitárius szellem, kevés bibliai lélek, 
közepes szónoki erő, de jó magyaros stylus nyilatkozik meg. 

** »A magyar nemzet története* cimü tiz köte-
tes nagy munkának (millenniumi kiadás) harmadik köteté-
ből, mely az Anjouk korát tartalmazza, a 41., 42., 43. és 

44. füzetek kerültek könyvpiacra az Athenaeum kiadásá-
ban. A három első füzettel befejezést nyer Pór Antal 
monográfiája, az »Anjouk kora«, a 44. fűzetben pedig 
Schönherr Gyula, segédszerkesztő, »Az Anjouház örökösei* 
cím alatt a Magyarországon uralkodó luxemburgi ház 
történetének megírását kezdi meg. Az első könyvben Zsig-
mond küzdelmeit ismerteti a magyar koronáért, majd Zsig-
mond trónralépésének körülményeit, Bosznia és a délvidéki 
forradalom történetét irja le, rendkívüli széleskörű tárgy-
ismerettel, vonzó előadásban. Ez a füzet is számos és 
igen érdekes képszöveggel van illusztrálva, és két szép 
műmelléklettel van díszítve. Az egyik, »Zsigmond császár 
és király* arcképe, a magyar származású középkori festő-
művésznek, Dürer Albert (Ajtósy) a nürnbergi városházán 
levő eredetije után; a másik műmelléklet pedig ugyancsak 
két magyar ötvösművésznek alkotását tünteti elénk, ez 
Kolozsvári Márton és György ötvösök >Szent György« 
szobra, melynek eredetije Prágában őriztetik. A füzet 
szövegképei közül külön ki kell emelnünk Székely Ár-
pádnak rajzait: A >Castel deli' Ovo Nápolyban« — 
»Novigrád« — »A Frangepánok várkastélya Zenggben« 
— »A székesegyház Traubban* — »Vrána romjai* — 
valamint Bőrre Tivadar tanár két rajzát, mely Mária 
királyné körmöcbányai házának külsejét és belsejét ábrá-
zolja. Szép szövegkép a »Mária királynő* arcképe, mely 
a runkelsteini vár egykori falfestményéről van levéve. Egy 
füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt. 
60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, 
melyet Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent a 3Ő-ik füzet, 
mely a forradalom utáni irodalmunk történetével foglal-
kozik. Az első cikk (A magyar lira a forradalom után, 
Széchy Károlytól) egész tanulmánynyá bővül; az 50-es 
évek Petőfi-utánzó lirai költőin kívül részletesebben szól 
Lisznyai, Szelestey, Tóth Kálmán s másokról; külön feje-
zeteket szentel aztán Gyulai Pál, Szász Károly, Lévay 
József és Vajda János írói munkásságának. A második 
cikket: Jókai Mór és a regény, a vállalat ragyogó tollú 
főszerkesztője, Beöthy Zsolt írta, de e füzet még csak az 
elbeszélő stil nagymesterének élete- s költői működésére 
terjed ki. A gazdag tartalomhoz teljesen méltók az illusz-
trációk. A szövegben: Lisznyai, Tóth Kálmán, Gyulai ifjú 
s két öregebbkori, Szász Károlynak szintén két, Lévaynak, 
Vajdának egy-egy, Jókainak ismét két arcképén kívül egy 
címlap, három kézirati hasonmás, Gyulainak jubiláris em-
léktárgyai s Jókai gyermekkori lakóháza; külön mellék-
letekül pedig: Arany János utolsó arcképe (saját verses 
jellemzésével) s a Tetemre hivás első fogalmazási! kéz-
irata vannak a füzethez adva. A vállalatból már csak két 
füzet van hátra s a 37-ik megjelenése után két díszes 
kötetben lesz kapható a nagy munka, melynek egyes 
füzetei kezdettől fogva a szakköröknek teljes méltánylatá-
val, a nagy közönségnek pedig nálunk szokatlan párto-
lásával találkoztak. A három íves füzet ára 40 kr., a két 
kötethez való bekötési tábla ára 1 frt 4 0 = 2 frt 80 kr. 

** Néptanítók Zsebnaptára az 1895/96. iskolai 
évre tanítók és tanítónők számára szerkesztette Ember 
János kir. s.-tanfelügyelő. II. évfolyam. Ungvár, 1895. 
Lévai Mór kiadása, ára csinosan kötve egy korona. — A 
szokásos naptári rész mellett oly dolgok vannak közölve 
e naptárban, a melyek az iskolával és a tanítóval, az 
iskolai adminisztrációval s általában a tanító hivatali állá-
sával szoros kapcsolatban állnak. Célszerű kis tanítói 
zsebkönyv, mely a tanítónak szükséges dolgokat tartal-
mazza. Csak néhányat említünk : a felekezeti tanítók fize-



tésének kiegészítése, nyugdíjügy, a tanító mint katona, a 
tanítók fegyelmi ügyei, a tanulóknak tankönyvekkel való 
ellátása, az iskolák egészségügye, az iskolai mulasztások, 
az ismétlő iskola, a tanítóság közintézményei (Eötvös-alap, 
országos bizottság, árvaház stb.) A zsebkönyvben cél-
szerű névsor-ürlap és jegyzék-napló is van. Megrendelhető 
a kiadónál Ungvártt. 

** Alsófehérmegye magyar népének ethnogra-
fiájára hirdet előfizetést Lázár István, a nagy-enyedi 
kollégium irodalmilag jól ismert tanára. Felhivásában azt 
mondja: Ez a tanulmány kiegészítő részét teszi Alsófehér 
megye monográfiájának, mely a megye hazafias közönsé-
gének pártolásával jelenik meg. S azért a földrajzot, poli-
tikai és egyházi történelmet, közgazdaságot, statisztikát, 
mint a melyek szintén önálló részt foglalnak el, mellőz-
vén, a szorosabb értelemben vett néprajzot veszi fel tár-
gyalásra, s beszél ezen nép szokásairól, nyelvéről, költé-
szetéről, foglalkozásáról, mithologiájáról, antropologiai pszi-
chológiai és ethikai jelleméről. Ízléses kiállításban, képekkel 
illusztrálva kerül e könyv a jövő év tavaszán a közönség 
elé. Előfizetési ár 1 frt 50 kr., mely f. é. december l-ig 
a szerzőhöz küldendő Nagy-Enyedre. 

E G Y H Á Z . 
Az egyetemes konvent rendkívüli közgyűlését, 

melyet Kolozsvártt nov. 3-án akartak megtartani. Pap 
Gábor dunántuli püspök közbejött halála miatt november 
2l-re Budapestre hívta össze az elnökség. A Kolozsvárra 
összesereglett tagok egy része a theol. intézet felavatása 
után Komáromba a temetésre, más része haza utazott. 

Esperes választás. E hó 1-én bontották fel Deb-
recenben az alsó-szabolcs-hajdúvidéki ev. ref. esperességre 
beadott szavazatokat. Ötvenhat szavazat közül a bizottság 
hetet érvénytelennek nyilvánított, a többi 49 mind Zsig-
mond Sándor h.-szobosziói lelkészi tanácsbiróra esett, ki 
ily módon egyhangúlag választatott meg. Ilyen eset is rit-
kaság számba megy. Melegen üdvözöljük a megválasztott 
nagyérdemű férfiút, ki iránt egyházmegyéje bizalmának ily 
fényes jelét adta! 

A laskói templom újjáépíttetése. Laskóról írják; 
Gyülekezetünk ősrégi templomának restaurálását Isten 
segedelmével bevégeztük. A laskói ref. egyház egyike a 
magyar haza azon egyházainak, mely a legérdekesebb 
egyháztörténelmi múlttal bír. Hiszen Laskó fogadta egykor 
kebelébe a mély bölcsességű püspököt s reformátort, Sze-
gedi Kiss Istvánt; ez ama hely, hol a hatalmas Sztárai 
Mihály püspök s reformátor hét éven keresztül lakott, 
innen mint gócponthói alapítván a 120 gyülekezetet, és 
kormányozván a régebben — úgynevezett »baranyai püs-
pökséget >, — De templomunk, mint ilyen is egyike a leg-
érdekesebbeknek. Eredete még a rómaiak idejébe nyúlik 
vissza. S hogy templomunk, vagy legalább annak egy 
része, valaha csakugyan pogány istenitiszteletnek adott 
helyet, nem is említve az idevágó számos história fel-

jegyzéseket. a templom környéken csaknem lépten-nyomon 
található római pénzeket, ékszereket, fegyvermaradványo-
kat, minden kétséget kizáró bizonyossággal igazolja azt 
azon még ma is teljesen jó karban levő (a templom fa-
lába beillesztett) kőtábla, mely templomunknak a XVIII. 
század végén lett kibővítése alkalmával a fundamentum-
ban találtatott, s melyen a következő latin felírás olvas-
ható: »Diis Magnis. Majoribus Sanctissimae Sanctitati. 
Ulp(ius) M(aximilianus) F. F. (fieri fecit).« Hát ez a régi 
becses templom lett most a romokból kiemelve, s mond-
hatom, messze földön párját ritkító szépséggel és Ízléssel 
újjáépítve. A templomújítás költségeinek és munkáinak 
előállításában a laskói gyülekezet tagjai manapság való-
ban páratlan és példás buzgóságot tanúsítottak. A rájok 
esett kivetést készséggel befizették, egyesek önkéntes ado-
mányokkal is járultak a szent célra, péld. Cseh Ervin 
főgondnok 50 frt, Kőgyesi Sándor 50 frtot adományozott; 
Vitéz József 400, Tóbi József 200, Varga János 200, 
Mihó Mózes, Ács András, Korsós János, Ács János egyház-
tagok 100—100 frt kamat nélkül kölcsönnél járultak a 
költségek fedezéséhez. A megújított templomban Pap 
János laskói h. lelkész október 6-án tartotta az első isteni-
tiszteletet s hitbuzgó beszédével, mely nyomtatásban is 
megjelent, általános tetszést aratott hallgatóinál. Kívánjuk 
hogy a megújított templomból áradjon új lélek és új élet 
a laskói gyülekezet tagjaira! 

A stóla kérdésében következő újabb nyilatko-
zatot kaptuk: Nagytiszteletű szerkesztő úr! A »Prot. Egyh. 
és Isk. Lap« folyó évi 42-ik számában az esketési stóla 
megszüntetése ügyében egyházunk egyik előkelő tagja 
nyilatkozatát olvasván, röviden csak a következőket jegy-
zem meg. Az az előkelő egyháztag űgylátszik még soha 
életében nem látott református papi díjlevelet, mert akkor 
nem állítaná azt, hogy az állandó és meghatározott lel-
készi javadalmazás szerinte az összes lelkészi funkciókért 
jár! Szerinte lehet, de szerintünk igen is nem jár! Ha az 
összes lelkészi funkciókért járna, akkor nem volna a díj-
levelekben külön pontok alatt elősorolva, hogy mi jár az 
esketésért, keresztelésért és temetésért. Ez pedig világosan 
elősorolva van minden baranyai pap díjlevelében. Épen 
nem visszás dolog tehát, ha a keresztelés, temetés és eske-
tésért a megszabott külön díjazást jogosan kéri a lelkész. 
Az az előkelő egyháztag arra sem tud példát mondani, 
hogy református pap a szegénysorsú halott egyházi teme-
tését a stóla megfizetésétől függesztvén fel, a hatóság ré-
széről polgári temetést idézett volna elő. Temettünk mi 
már többször és ezután is fogunk temetni szegénysorsú 
halottat egészen ingyen, sőt harangoztattunk is rá ingyen. 
Nagyon kár az előkelő egyháztagtól a református papo-
kat egy kalap alá hozni a pápista papokkal! A stóla-
fizetések kötelezettsége az egyházközségi tagok önkéntes 
adakozására hagyandó annálinkább, mert a vagyonosabb 
hívek a stólafizetést is a köztapasztalat szerint a szerző-
désinél nagyobb összegben szokták teljesíteni — mondja 
az előkelő egyháztag! — Mi baranyai papok épen az 
ellenkezőt tapasztaltuk. Soha egyetlen egy esetben egy 
fillérrel sem kapunk többet a meghatározott stólánál, még 
legvagyonosabb hívünktől sem; sőt igen sokszor az eske-
tésért járó bor- és húsmennyiséget is nagyon szűk mér-
tékkel és rossz minőségben kapjuk. Ha pedig a stóla-
fizetések kötelezettsége az egyháztagok önkéntes adakozá-
sára hagyatik, bizony az egyháztagok 9/10-ed része ön-



kéntesen meg fog tagadni minden fizetést. Köztapaszt.alat-
ból, fájdalomi jobban ismerjük mi baranyai papok a mi 
népünket, mint a nyilatkozó előkelő egyháztag! Kiváló 
tisztelettel vagyok Bellyén, október 24-én 1895. N. t. 
szerkesztő úrnak kész szolgája Vinczy Gyula, ref. lelkész. 

I S K O L A . 

A reformáció emléke az iskolákban évrőLévre 
szélesebb körben kegyeletes ünneplés tárgya. A budapesti, 
debreceni, eperjesi, kolozsvári, n.-enyedi, pápai, pozsonyi, 
soproni, sárospataki stb. theologiai főiskolák mellett a prot. 
főgimnáziumok legtöbbjébén is szép ünnepeket rendeznek 
a vallási és lelkiismereti szabadság megalapításának em-
lékére. S ez így van helyesen. A reformáció világot átala-
kító eszméit, szónoklatban, szavalatban, énekben, zenében, 
ünnepelni nemcsak szép kötelesség, de áldásos és lélek-
termékenyítő foglalkozás. Iskoláink ebben ez évben is 
megtették a magokét. Üdv és elismerés ezért az iskolák 
tanárainak és elöljáróinak. A sok szép iskolai ünnep 
közül kiemeljük a budapesti ref. főgimnáziumét, melynek 
változatos programmja és meleg vallásos szelleme igen jó 
benyomást gyakorolt az ünnepen megjelent díszes közön-
ségre. Nekünk meg különösen az ünnep finaléja tetszett, 
mikor Szilassy Aladár pénzügyi biró köszönetet mondott 
a tanári karnak s az ifjúságnak, hogy ily szép ünnepélyt 
rendezett s annak az óhajtásnak adott kifejezést, hogy ily 
vallásos összejövetelt ne csupán ezen napra, egyszer egy 
évben, de minél többször tartanának. Vámossy Mihály igaz-
gató megköszönte a közönség megjelenését s megigérte, 
hogy ezután többször rendeztet ily összejöveteleket, az 
időhöz mérten, hogy ezáltal a tanulmányokban fönnakadás 
ne történjék. 

Rendelet a tanfelügyelőkhöz. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet intézett a 
tanfelügyelőkhöz. A rendeletben arra hívja föl, hogy szigo-
rúan hajtsák végre a közoktatási törvényeket. E végből 
szabályzati tervezetet és ellenőrzési mintát küldött a tan-
felügyelőknek, és arra utasítja őket, hogy tapasztalataik 
alapján javaslatot terjeszszenek a közigazgatási bizottság-
hoz, a melynek határozatát aztán mutassák be a minisz-
tériumnak. A tanfelügyelők elsőrendű föladata, — úgy 
mondja a rendelet — hogy a gondozásukra bizott isko-
lákban a jó tanítást példaadás, buzdítás, lelkiismeretes 
utánnézés által biztosítsák. Az állam nyelvének, a magyar 
nyelvnek tanításáról szóló 1879. évi XVIIÍ. törvénycikk 
rendelkezései sincsenek kellő mértékben érvényesítve. Az 
1893—94. évben a 7200 nem magyar tannyelvű népis-
kola közül 2199-ben a magyar nvelv siker nélkül vagy 
épen nem taníttatott. A tanfelügyelőknek nemcsak hivatalos, 
de hazafias kötelességük, hogy e valóban tűrhetetlen álla-
poton mielőbb segítsenek. Ha a tanítóban van a hiba, 
a mennyiben nem birja oktatóképességgel a magyar nyel-
vet, az 1893. évi XXVI. és 1891. évi XLIII. törvénycikkek 
módot nyújtanak kedvezőbb viszonyok előállítására; — 
ha egyéb körülményekben keresendő a baj forrása, a tan-
felügyelőség ne mulaszsza el azt a miniszter tudomására 
hozni. Ügyeljen arra a tanfelügyelő, hogy az iskolafön-
tartók kiegészítették-e a háromszáz forint törvényes mini-
mumra a tanítók fizetését. A miniszter különös figyelmébe 

ajánlja a tanfelügyelőnek a kisdedóvásról szóló 1891. évi 
törvény végrehajtását. Végül az iskolalátogatás nagy fon-
tosságára utal, s fölszólítja a tanfelügyelőket, hogy évenkint 
legalább egyszer látogassák meg a rájuk bizott iskolákat. 

Az országos közoktatási tanács nép- és szak-
iskolai osztálya legutóbb két ülést tartott, melyekben a 
tanács tagjai által a megelőző tanévben népoktatási inté-
zetekben tett látogatásokról szóló jelentéseket, továbbá 
Sebestyén Gyula tanácstag jelentését tárgyalta azon Írás-
beli dolgozatokról, amelyeket az 1893/4. és 94/95. tanévek-
ben az áll. tanitóképezdébe fölvételre jelentkezett növendékek 
a fölvételi vizsgálatok alkalmával készítettek. Az ország 
összes leányiskoláiból összesereglett, többnyire legjobb nö-
vendékeknek ezen dolgozatai becses anyagot szolgáltatnak 
a különböző leányiskolák magyar nyelvi és számtani ok-
tatása eredményeinek megítélésére. A dolgozatok megvizs-
gálása kiderítette, hogy ezen eredmények nem felelnek 
meg a jogos követelményeknek. A szakosztály ennek követ-
keztében elhatározta, hogy az itt mutatkozó hiányokra föl 
fogja hivni a vallás- és közoktatásügyi miniszter figyelmét. 

Adakozás a debreceni egyetemre. Ujabban ismét 
erősebb adakozási buzgóság nyilvánul a debreceni egye-
tem iránt. Szász Károly püspök 1333 frt 54 krt küldött 
e célra, mint a dunamelléki egyházkerületben megindított 
gyűjtés eredményét. Szabó Sándorné szül. Pfanschmied 
Terézia 1000 koronás, a gyomai ref. egyház 200 koronás 
alapítványt tettek. A főiskola szellemi és anyagi ügyeinek 
vezetésével megbízott küldöttség Kiss Albert elnöklete 
alatt fáradhatatlanul dolgozik az eddigi alapok számba-
vételén, hogy a jövő tavaszi ker. közgyűlésen és a kon-
venten az eredményről jelentést lehessen tenni. Kiszivárgott 
hírek szerint ez a jelentés a tervezett philosophiai fakultás 
felállítására nézve kedvező lesz. A jelentés alapján e böl-
csészeti tanszak 12 tanárral a millennium emlékére már 
a jövő évben megnyitható leend. 

Mely protestáns középiskolák nem részesülnek 
állami segélyben? A magyarországi prot. középiskolák 
közül az állami befolyástól leginkább félnek az erdélyi 
szászok által fentartott tanintézetek. Kilenc középiskolájuk 
közöl egyetlenegy sem húz évi állandó segélyt. Csak idő-
leges segítséget fogadnak el egyes iskoláik. Nem azért, 
mintha reá nem volnának szorulva, hanem féltékenyen 
őrzött nemzetiségüknél fogva. Az ország túlsó határszélén 
egy másik német középiskola: Felső-Lövő sem kap állam-
segélyt, bár kérte. A szorosan tett magyarországi tizen-
négy ág. ev. középiskola közül eddig már csak öt nem 
részesül állami segélyben, ezek: a kézsmárki, iglói, békés-
csabai, bonyhádi, besztercebányai, aszódi. A kézsmárkit a 
Jóna-alapítvány tette oly boldoggá, hogy a maga ember-
ségéből is meg tud élni; Igló aligha húzza sokáig. A többiek 
algimnáziumok, melyeket elvből nem segélyez a kultusz-
miniszter. Egyébként Békés-Csaba most készül gazdag 
polgárainak áldozatkészsége és az állam segítsége mellett 
főgimnáziummá fejlődni. A másik háromnál is a végenyé-
szet, vagy az állam segítségével tovafejlődés csak idő 
kérdése. így hát a magyar ág. evangélikusok összes közép-



iskolái, az egy Kézsmárk kivételével, lassan elfogadják az 
állam mentő kezét. De elfogadják ám az ev. reformáltak 
is. Huszonhét gimnáziumok közül eddig a következő tizen-
négy nem részesül államsegélyben: Békés, Debrecen, Gyönk, 
Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Nánás,w Karczag, Kecskemét, 
Kolozsvár, Halas, Kunszentmiklós, Marosvásárhely, Nagy-
Enyed, Nagy-Kőrös, Sárospatak. Ezek közül némelyik, 
mint Békés, Nánás már kéri, több bizonyosan kérni fogja 
s aligha marad meg tisztán egy-kettő és azokban sem 
lesznek brillians állapotok. Az egyetlen egyesült prot. fő-
gimnázium, a rimaszombati régen szerződött az állammal. 
Az unitáriusok két gimnáziuma közül államsegélyt élvez 
a kolozsvári. Összevéve az egészet 54 prot. középiskola 
közül évi állandó segélyben részesül 23 tanintézet. 

A kolozsvári theologiai akadémia felavatása 
fényes ünnepségek között nov. 3-án ment végbe. Jelen 
voltak: a kormány képviseletében Wlassics Gyula kultusz-
miniszter Zsilinszky Mihály államtitkárral és Leövey Sándor 
min. tanácsossal; a konvent tagjai és pedig Tisza Kálmán, 
b. Bánffy Dezső, b. Vay Béla, gr. Kün Géza főgondnokok; 
Kún Bertalan, Szász Károly, Szász Domokos és Kiss Áron 
püspökök ; a konventi választott képviselők; a budapesti 
és kolozsvári egyetem rektorai s ez utóbbinak számos 
tanára; a budapesti, debreceni, sárospataki theol. akadé-
miák képviselői s az erdélyi ref. fő- és középiskolák szá-
mos tanára, sok lelkész, a kolozsvári polgári és katonai 
hatóságok fejei és nagyszámú férfi és hölgy-közönség, me-
lyet a theol. tágas díszterme, hova csak belépő jegvgyel 
lehetett bejutni, alig volt képes befogadni. A fényes gyü-
lekezet közéneke után Szász Domokos erdélyi püspök 
nagyszabású felavató imát, Molnár Albert az új intézet 
gyakori, theologia tanára ékes szavú, poétikus tartalmú 
prédikációt mondott, Krisztus eme szavairól: az én orszá-
gom nem e világból való. Majd Kolozsvári Sándor igaz-
gatótanácsi elnökhelyettes felolvasta az intézet rövid tör-
ténetét, mely Szász Domokos püspöknek, mint az intézet 
alapítójának rendkívüli fáradozásait melegen méltatja. Az 
ünnepség fénypontja Tisza Kálmán konventi elnök hatal-
mas üdvözlő beszéde volt, melyet percekig tartó éljenzéssel 
és tapssal fogadott az illusztris gyülekezet. (A beszédet 
jövőre egész terjedelmében közöljük. Szerk.) Végül Kún 
Bertalan püspök mondott egyszerűségével és természetes-
ségével nagy hatást keltett imát. A beszédek előtt, után 
és között az új kollégium énekkara énekelt szép vallásos 
énekeket. Az ünnep végeztével a közönség a püspök és 
a tanárok vezetése alatt bejárta és megtekintette a pom-
pásan berendezett intézet helyiségeit, nagy megelégedését 
nyilvánítva a látottak fölött. (Az intézet részletes leírása 
Lapunk más helyén olvasható. Szerk.) — Két órakor 
díszebéd volt a Vigadó nagytermében, melyben 350-en 
vettek részt. A nagyszámú felköszöntők között, melyek 
során Bánffy Dezső b. a királyt, Szász Domokos a kor-
mányt s annak jelenvolt két tagját, Szász Gerő Tisza 
Kálmánt éltette, nagy hatást keltettek Wlassics Gy. mi-
niszter szavai. Van-e a valláspolitikának — mondá a többek 
között — fontosabb része, mint a papok hivatása és a 

közoktatásügyi politikának, mint a tudományért lelkesedni 
tudó tanító és tanár. E két nagy gondolat lebeg azon az 
épület fölött; kifejezésre jut az emberi művelődés két legna-
gyobb kincse : a hit és tudomány. Összefonódnak és egye-
sülnek benne a hit, a tudomány és közoktatás eszméi. 
Kívánja, hogy az intézet föladatát minél nagyobb ered-
ménynyel oldja meg. Az ünnepély alkalmából sok távirati 
és levélbeli üdvözlet is érkezett, többek között Prónay 
Dezső bárótól, Zelenka és Baltik püspököktől stb. Szilágyi 
Dezső a következőleg gratulált: »Meg vagyok győződve, 
hogy a koncepciójában és kivtelében oly sikerült intéz-
mény bő és üdvös gyümölcsöket fog hozni egyházunknak 
és a hazának és ezért úgy egyházunk, mint a hivatott 
körök részéről nem szűnő rokonszenvben és támogatásban 
fog részesülni«. Enyed, a legyőzött Enyed pedig azt sürgö-
nyözte : Ave Caesar, morituri te salutant! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Pap Gábor dunántúli püspök, komáromi lelkész, 

f. hó 2-án élete 69-ik, lelkipásztorsága 44-ik, püspöksége 
21-ik évében agyhártyalobban néhány napi súlyos szen-
vedés után Komáromban elhunyt. Haláláról gyászjelentést 
adott ki gyülekezete és családja. A család gyászjelentése 
így hangzik : Özv. Pap Gáborné született Czike Karolina 
és fia Pap Elemér, kir. aljárásbiró, valamint gyermekei: 
Zoltán és Elvira; úgyszinte Pap Juliánná, özv. Csonka 
Ferencné s gyermekei Pap István s gyermeke; Pap Klára 
férjezett Fejes Gáborné s gyermeke, mint testvérek; továbbá 
Czike Lajos evang. ref. lelkész és családja, Czike Etelka 
özv. Gyalókay Józsefné és családja, mint sógorok fájdalom-
telt szívvel tudatják a legjobb férj, apa, nagyapa, testvér 
illetve sógornak Pap Gábor ev. ref. püspök, kir. tanácsos, 
a magyar főrendiház tagja, rév-komáromi ev. ref. lelkész, 
1848,49-iki szabadságharcban kapitánynak, ez évi novem-
ber 2-án d. e. 11 órakor életének 69-ik, boldog házas-
sága 42-ik évében agy hártyalobban történt gyászos elhuny-
tát. A boldogultnak halt tetemei ez évi november 5-én 
délután 3 órakor fognak a rév-komáromi ev. ref. egyház 
temetőjében nyugalomra tétetni. Nyugodjék csendesen, 
legyen áldott emlékezete! Pap Gábor régibb idő óta gyön-
gélkedett, de betegsége csak október végén vált súlyossá, 
a mikor influenzába esett, melyből tüdő-gyuladás és agy-
hártyalob fejlődött ki. Az utolsó egyházpolitikai javaslat 
főrendiházi tárgyalásában már súlyos betegen vett részt 
s mikor 26-án Komáromban az első polgári házaspár 
egyházi esketése végett ágyából fölkelt, ereje elhagyta s 
hő vágya nem teljesülhetett. Halála általános részvétet 
keltett. A Kolozsvárra hirdetett konventet a gyászeset 
miatt elhalasztották s a konvent tagjai közül számosan 
Komáromba utaztak a temetésre, mely az egyházi és pol-
gári közélet számos kitűnőségének impozáns részvétével 
folyt le. Az egyházi szertartást a templomban Szász 
Károly dunamelléki püspök, a sírnál Vályi Lajos egyház-
kerületi főjegyző végezte. A részvét országszerte oly nagy 
volt, hogy 400-nál több távirati és levélbeli részvét-nyilat-
kozat érkezett a gyászoló családhoz és gyülekezethez. 

f P. Szabó Károly, pápai főgimnáziumi tanár októ-
ber 29-én élete 60-ik, tanári működése 37-ik évében 
Pápán elhunyt. A főgimnázium jelesebb tanárai közül való 
volt. Temetése okt. 31-én ment végbe a tanári kar, a 
tanuló ifjúság és Pápa város közönségének élénk részvéte 



mellett. A háznál Kiss Gábor lelkész, a sírnál Kiss József 
theol. tanár és Csomasz Dezső theol. hallgató méltatták 
az elhunyt tanár érdemeit. Négy leánya, két unokája, test-
vérei és édes anyja gyászolják halálát. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Magyar Ágostai Hitvallás. A Luther-társaság 

mint az Ev. Cs. írja, magyar nyelvű ágostai hitvallást 
szándékozik olcsó áron kiadni. Ez által segíteni akar 
azon a bajon, hogy az a hitvallás, melyről Luther egy-
házát elnevezték s a melyet ennélfogva naponkint emle-
getünk, magyar nyelven már évek óta nem kapható. A 
legutolsó magyar nyelvű fordítás félszázadnál több idővel 
ezelőtt jelent meg s avult nyelve új fordítást tett szüksé-
gessé. Mint halljuk, már tétetett is ajánlat a társaságnál 
újabb fordításra nézve. A munka benyújtása és megbirá-
lása után rövid idő múlva a kiadás is megtörténik. 

* A budapesti plébánosok fizetésemelésért fo-
lyamodtak a székes-fővároshoz, mint pátronushoz. A kérel-
met Bogisich Mihály esperes adta át a polgármesternek. 
Kérvényökben kérik: 1-ször hogy a 14 plébános fizetése 
2—2000 frtra; 2-szor hogy a 37 segédlelkész tartásdíja 
5 — 500 frtra és fizetése 6—600 frtra emeltessék; végül 
3-szor az alsó-vizi-városi kapucinus rendfőnöknek és a 
kapisztránus szerzet-főnöknek mint plébános-helyettesek-
nek 500—500 és két szerzetes káplánnak 300—300 frt 
jutalom-díj adassék. A mozgalom az »újrend« hatásával 
áll összefüggésben, a mennyiben a plébánosokat is a stóla-
veszteség szorongatta e mozgalom megindítására. A mél-
tányos kérést a főváros képviselete bizonyosan teljesí-
teni fogja. 

* Luther szobra Eisenachban. A legújabb Luther 
szobrot f. évi május 4-én avatták fel Eisenachban a wei-
mari nagyhercegi udvar jelenlétében. Luther szobra az 
életnagyság kétszerese. A reformátor két, kezében tartja 
és bal melléhez szorítja a bibliát. Különösen sikerült a 
felfelé tekintő kifejezésteljes fő. Az alapon három oldalról 
domború művek vannak. Egyik Luthert, mint bibliafor-
dítót tünteti fel, a másik mint György lovagot Wartburg 
vára alatt zsoltárral, ívvel és karddal. A harmadik oldalon 
Luther mint kolduló diák Kottáné előtt áll, ki egyik kezét 
áldólag Luther fejére teszi, másikkal pedig Luther kezét 
fogja. Az első oldalon ez a felirat áll; »Erős vár a mi 
Istenünk.« (E. Cs.) 

* Sajtóhibaigazítás. A »Prot. Egyház és Iskolai 
Lap« 44-ik számában a 696-ik lapon (második hasáb: 
alulról a 17-ik sorban: »Az inquisitió adja ki« helyett) 
»Az inqusitió tudja ki* olvasandó. 

A D A K O Z Á S . 
A Pécsett építendő ref. templomra, mint a be-

küldött kimutatásból olvastuk, 1147 frt 94 kr. gyűlt be. 
A kimutatásban 203 adomány fordul elő, melyek között 
legszámosabbak a ref.. gyülekezetek. Nagyobb adományo-

kat küldtek: a kecskeméti reformátusok Papp Zs. lelkész 
útján 90 frt, kecskeméti iparosok 43 írt, Szűcs Dániel 
tanító gyűjtése Siklóson 13 forint, Kiliti egyház 13 frt 
92 kr., Karancsi egyház 10 frt, Paksi egyház 12 frt 67 kr., 
Decsi egyház 10 frt, Gyönki egyház 12 frt 66 kr., Berecky 
Endre Budapest 20 frt, Ferencv László Budapest 10 frt, 
gróf Károlyi Tiborné Budapest 50 frt, Kenessey Kálmán Bu-
dapest 22 frt, Laky Adolf Budapest 10 frt, Hg. Odeschalchy 
Gyuláné Budapest 25 frt, Szabó Albert gyűjtése Budapest 
21 frt, Szilassy Aladár Budapest 50 forint, Üllői lelkész 
gyűjtése 22 formt, Kúnszentmiklósi egyház 22 frt, Kaiz-
ler Ignác Ér-Szt. Király 10 frt, Fejérváry Károly Szent-
András 10 frt, H. M. Vásárhelyi egyház 10 frt, Makói 
egyház 24 frt 84 kr., H. Nánási egyház 10 frt, Kúnma-
darasi takarékpénztár 10 frt, Szeghalmi egyház 10 frt, 
Molnár Albert Cegléd 16 frt, Sárközy Aurél főispán 9 frt 
95 kr.; Cseh Ervin főispán 100 frt, Farkas Lajos Dárda 12 frt. 
— A kegyes adakozóknak lapunk útján is hálás köszö-
netet mond a pécsi ev. ref. egyház nevében Máthé Elek 
ev. ref. h. lelkész. 

P á l y á z a t . 
A vecsci ev. ref. leányegyház tanítói állomására egy 

évre ideiglenes vagy segédtanító kerestetik. 
Fizetése: 1. Az egyháztól 300 forint. 2. Az államtól 

remélhető segély 100 frt, de melyért az egyház szavatol. 
3. Lakás, kert, stóla. 

Egy év elmultával a véglegesítés kilátásba he-
lyeztetik. 

Az állomás azonnal elfoglalható, de legkésőbb 1896. 
március 12-én elfoglalandó. 

Kellően felszerelt kérvények nov. 14-ig alólírt espe-
reshez Takácsi (p. h.) Veszprém megye, nyújtandók be. 

1895. október 31. 
Szekeres Mihály, 

a pápai ev. ref. egyházmegye 
esperese. 

P á l y á z a t . 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület pályázatot hirdet 

hiterÖsítésre előkészítő kézikönyvre. 
A szerző, az ev. ref. egyház hitelvei és tantételeinek 

megfelelően lehető rövid és népies keretben készítse mun-
kálatát. 

A viszonylag legjobb mű, mint az egyházkerület 
tulajdona, általa 200 koronával díjaztatik, s tankönyvül 
elfogadtatása esetén, a tiszta jövedelem 50%-a 10 évig a 
szerzőt illeti. 

A pályaművek idegen kézzel írva s a szerző nevét 
rejtő jeligés levélkével ellátva 1896-ik év augusztus l-ig 
alólírthoz (Takácsi, Veszprémm., p. h.) adandók be. 

Szekeres Mihály, 
esperes, ker. népisk. tanügyi 

3—3 b. elnök. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség': 

IX. kerület, l'ipti-utcu H3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : i) frt. 

Egyes szám áru tíO kr. 

Szívből üdvözöllek, drága jó barátom, fényes 
állásodban, kényes tisztségedben. 

»A hitnek oltáráa-n áldozgattál eddig, s ím' 
most hittársaid a hit oltárának kormányzó pap-
jává, püspökévé tettek. »Lelki vezér« t adtál 
híveid kezébe, s most a hálás hivek ós a hű pász-
torok lelki vezórökkó téged választának. 

Tudom, nem kerested, tudom nem áhítád 
ezt a kitüntetést, ezt az édes t e rhe t ; de a mikor 
megjött, mikor rád ruházták, hivő megadással, 
keresztyén lélekkel ekként válaszoltál : »Egy-
házam hív, megyek !« 

Menj, s maradj tovább is gondos élesztője, 
lelkes őrállója hitünk oltárának. Tudod az írás-
ból: e hit által vagyon a mi üdvösségünk ; ta-
pasztalat mondja, történet tan í t ja : e hit erejében 
van a mi hatalmunk, e hit hatalmában a mi 
dicsőségünk. Őrködj' oltáránál, vezérkedj ' me-
zőin ! Lógy hű hozzá vérig, légy hű mind a 
végig: világ le ne győzzön és el ne szédítsen 
hatalom birtoka ! 

Mint egyszerű pásztor hited erejével minta 
hitközséget teremtettél Pápán. Esperes míg valál, 
apostol buzgalma, hitküldér lánglelke hevíté keb-

ledet. Mikor vizitáltál, mindig prédikáltál, s mikor 
prédikáltál, erőt osztogattál: vigaszt tudtál vinni 
szenvedő lelkekbe, erőt öntöttéi a csüggedő szi-
vekbe s hit tüzét gyújtottál kétkedő elmékben. 
Maradj mint püspök is, a mi eddig valál: plán-
tálj, öntözz, szeress, hogy tovább építhesd egy 
nagy országrészben, szép kerületedben az Isten-
országát. 

Az Urat követted eddigi pályádon, tőle vet-
tél erőt, tőle lelket, hitet s szeretet hatalmát. 
Pap voltál szószéken, pap a közéletben ; pap, a 
mikor írtál; pap, ha cselekedtél. Földi érde-
kekórt nem hagytad el U r a d ; e világ hivsága 
meg nem tántorí tot t : egyenes, hű, igaz valál 
életedben; nyilt, bátor a szóban ; férfias a tettben. 

Maradj továbbra is az a lelkes pásztor, az 
a hű apostol, az az igaz ember, kit megszere-
tének, vezérré tevének hálás hitfeleid, hű pász-
tortársaid. Isten akarat ja nagy dolgokra hívott: 
hass, alkoss, gyarapíts, hogy felvirágozzék egy-
házunk és hazánk ! 

Forró szeretettel, igaz tisztelettel üdvözöl 
barátod, hűséges bajtársad 

Váracli Szöts Farkas. 
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G y u r á t z F e r e n c , 
dunántúli ev. püspök. 



Tisza Kálmán üdvözlő beszéde. 
(Elmondatott Kolozsvárit, 1895. nov. 3-án az új lelkész- és tanár-

képző intézet felavatási ünnepén.) 

Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet! 

Midőn a folyó év április havában a magyar-
országi evangelium szerint reformált egyház egye-
temes konventje elhatározta, hogy tekintettel a 
mai ünnepélyre, legközelebbi gyűlését itt, ezen 
fontos városban, fogja megtartani, ez által már 
kétségtelen jelét adta annak, hogy az intézet 
felállításának fontosságát és hivatását a konvent 
tagjai egyhangúlag belátták és e feletti örömük-
nek az itt megjelenéssel is kívántak kifejezést 
adni. 

Ezen alapon jutott nekem azon szerencse, 
mint a magyarországi evangelium szerint refor-
mált egyház egyetemes konventje világi elnöké-
nek, hogy ezen intézetet nemcsak a magam, 
hanem megbízási alapon a konvent nevében is 
üdvözöljem. 

Én azt tartom, hogy ezen nap, melyen a 
tudománynak ós a hitnek egy új forrása avat-
tatik fel az országban, nemcsak az erdélyi refor-
mátus egyházkerületnek, ele még nemcsak az 
egyetemes egyháznak, nemcsak az összes magyar-
országi protestáns egyházaknak, de én szerintem 
minden hazafiasan érző magyar embernek ünnepe. 
Mert ezen intézet míg egyfelől szent egyházunknak 
érdekeit kivánja szolgálni, nemcsak ezáltal köz-
vetve, de egyenesen is a tudomány és felvilágo-
sodás fejlesztésének intézete. Ez pedig kétségte-
lenül minden magyar ember érdeke, mert hiszen 
nemzeteknek, melyek a tulajdonokban igen is, 
de számban nem nagyon erősek, a tudományban 
ós szellemi erőkben való fejlettség adja meg a 
létjogosultságot és létbiztosítékot. 

Fontos az a feladat, melyre a theologiai fakultás 
vállalkozott. Hogyne lenne fontos lelkipásztorokat 
nevelni azon egyház számára, mely nem felesle-
gesen tart ja magát a legmagyarabb egyháznak, 
de tarthatja magát, mivel hivei között alig van 
— igen csekély kivétellel — más mint tősgyö-
keres magyar ember. Nevelni lelkészeket, kik a 
hazaszeretet és hitbuzgóság mellett felruháztas-
sanak a tudomány összes fegyvereivel, hogy ezen, 
a mai időben hála Istennek egyedül érvényes fegy-
verrel megtudják védeni egyházunk tanait és igazait 
minden, akár egyenes, akár titokban mért táma-
dás ellen; nevelni úgy, hogy azon tudatot is vigyék 
ki magukkal, hogy valamint Istent dicsérni, úgy 
a hazát szeretni csak szóval nem elég; mind-
kettőre áldozatkészség, munkaszeretet ós tett 
szükséges. Iíogy vigyék magukkal a szabadelvű -
ség szellemét, vigyék magukkal a vizsgálódás és 
fejlesztés iránti fogékonyságot, ele egyúttal, midőn 

ezt magukkal viszik, legyen lelkükbe beiktatva 
az is, hogy az egyházi téren a fejlesztésnek és 
vizsgálódásnak határa van abban, hogy az egyház 
a bibliától el nem térhet, a gyakorlati életben 
pedig megvan abban, hogy nem szabad oda vinni 
a fejlesztést, hogy a ma meglevő egyház erejében, 
összeségóben meggyengíttessék, szétforgácsoltas-
sék; mert a ki ezt teszi, az bizonynyal nem a 
szabadelvűségnek, a szabad vizsgálódásnak, ha-
nem azok legnagyobb ellenségeinek tesz szol-
gálatot. 

Nem kevésbbó fontos a tanárképzés. Azt gon-
dolom, hogy nem lehet abban kétség, hógy 
mindenkinek érdekében fekszik, hogy az ifjakat 
a köztanodákban a tudományos teljes képzettség 
mellett oly férfiak vezessék, a kik magukba 
szívták a hitbuzgóságot, a hazaszeretetet, a jó 
erkölcsök iránti kötelességérzetet. Igen jól tudjuk, 
hogy még egyházi iskoláinkban is igen nagy a 
száma olyan ifjaknak, a kik nem a mi egyhá-
zunkhoz tartoznak. Az itt nevelt tanárok ezeknek 
is szolgálatára lesznek. De lehetnek az ilyen 
tanárok állami középiskolákban is alkalmazva ós 
— nehogy fólreértessem — megjegyzem, hogy 
azon hitbuzgóságtól, melyet itt vesznek magukba, 
nincs mit félni a más felekezetűeknek, mert olyan 
egyháztól veszik a hitbuzgóságot, a mely tiszteli, 
becsüli minden más felekezetűeknek hitbuzgó 
érzelmeit. Nem fogják tehát kívánni, hogy az ő 
dogmáik szerint, de azt, hogy mindenki legyen 
a maga dogmái szerint hitbuzgó. 

Nem fárasztom tovább a tisztelt gyülekezetet. 
Egyszerűen ós röviden kívánom kifejezni az 
üdvözletet ezen intézet felavatásánál. Midőn a 
magam részéről legalább meghajlom azok érde-
mei előtt, kiknek az intézet létrejöttét köszöni, 
kívánom, hogy ezen nagy reményekkel felavatott 
intézet hosszú századok során minclig fejlődve, 
virulva múlja felül mind azon reményeket, me-
lyeket még azok is, kik alapításában közremű-
ködtek, hozzá kötöttek. 

Reformáljunk mi is. 
Felolvastatott a budapesli ref. ' theologusok önképzőköre s a ref. 
ifjúsági egylet által 1895. október 31-én rendezett reformációi 

ünnepelyen. 

Reformáljunk mi is! Ne csak szóval dicsőítsük a 
reformáció nagy tényét, hanem tegyünk mi is valamit 
azoknak a dicső eszméknek megvalósítására, a melyeknek 
az emberiség egén való megjelenéseért ma az Isten nagy 
nevét áldjuk. 

De hát mit reformáljunk? Mit alakítsunk újjá? Min-
denekelőtt hitünket. Mert hitünk nem elég erős, hogy e 
világ bajai és gonoszságaival megküzdhetnénk. Nem elég 
erős, hogy a halállal dacolhatnánk. Itt van a főbaj. Mivel 
hitünk nem tud hidat verni a siron át, mivel életünk céljai 
a koporsónál végződnek: azért nagyon is a földhöz kötött-



nek érezzük magunkat s életünk a felmagasztosultság és 
a magasba szárnyalás erői nélkül szűkölködik. Gyermek-
korunkban egy csomó szép történetet és tant tanultunk 
s mire felnövekedünk, örülünk, ha a világból ellenünk 
zuduló hitetlenség és kételkedés gyermekkori naiv hitünk 
virágait mindenestől össze nem tiporta. Mert sokan — 
fájdalom — a mikor azt Ígérik, hogy hitünket reformálják, 
előbb attól a megfeszített és feltámadott Idvezítőtől akar-
nak megfosztani, a kinek szenvedései valamikor úgy meg-
hatottak, a kinek szeretete boldogított s a kinek halála 
és feltámadása az első úrvacsora vétele alkalmával még 
a felmagasztosultság könyeit fakasztotta szemeinkben. 

De nem kitépni, hanem öntudatossá kellene tenni 
gyermekkori hitünket. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha 
életünk gyenge, törékeny voltáról s e mellett arról a fen-
séges kilátásról, a melyet a Krisztus evangelioma tár 
elénk, komolyan gondolkozunk. E nélkül az evangeliom nél-
kül valami rettenetes sors játékszerei vagyunk, a mely 
legfölebb 70—80 évig enged itt a földön játszani, hogy 
azután minden reménységünket megcsúfolja. Vegyétek el 
ezt az evangeliomot s mutassátok fel földi életünk végét: 
egy rettenetes látvány áll előttünk. Azután az utolsó perc 
után nem lesz többé anyai szeretet, hitvesi hűség, gyermeki 
ragaszkodás; nem él többé a fenséges eszme, mely a refor-
mátort lelkesítette, nem lesz más belőlünk, csak egy moz-
dulatlan tömeg. A ki szeretett, a ki jót tett, a ki vigasz-
talt, a ki Isten nevéről beszélt, azt a végmegsemmisülés 
hazugnak nyilvánítja s annak szolgáltat igazságot, a kinek 
csak egy eszménye volt: sz evés és ivás, az érzékiség, s 
a ki ezekért lemondott mindenről, a mit valaha az emberi 
lélek szentnek és dicsőnek tartott. Ily világnézlet ellen fel-
lázad szivünk minden részecskéje, de ki vagy mi védelmez 
meg ez iszonyú, pokoli felfogás ellen? Talán a tudomány? 
Az elnémul a sírnál. Talán a művészet ? Az csak szépí-
teni tudja életünket, de sebeinket gyógyítani nem. Talán 
azok a vallások, a melyek csak egy csomó élettelen tételt 
diktálnak reánk? Óh az ilyen vallások hívei magok is 
csak e világ élvezeteiben találnak vigasztalást. 

Csak az élő Krisztus, a ki a halált meggyőzte, a ki 
a mennyei Atyát közel hozta hozzánk, a ki Lelkének erejé-
vel az emberiséget a kétségbeesésből már oly sokszor 
kiszabadította: csak Ó emelhet föl bennünket a föld porá-
ból. A nagy veszedelem elől tehát meneküljünk hozzá. A 
ki hozzá megy, az az élő Isten közelébe jut. S e boldo-
gító közelléte az Ürnak a keresztyén hitnek azt a bizo 
nyosságát kölcsönzi, melylyel szivünkben a halálnak azt 
kiáltjuk: hol vagyon halál a te fulánkod ? Ehiyelctett a 
halál a diadalomig, mert a Krisztus feltámadott s a 
csábító világgal szemben pedig e mondással állunk meg: 
A mi hitünk meggyőzi a világot. 

E pontnál meg is állhatnánk, mert a ki igazán hisz, 
a ki tudja, hogy övé egy örök élet boldogsága: az tudja 
azt is, mit kell tennie; az tudja, hogy a mennyre hasz-
nos földi élettel kell készülnie, az tudja, hogy a keresz-
tyén embernek csak egy feladata lehet szeretetet és irgal-
masságot, szentséget és jóravalóságot terjeszteni az embe-
rek közt. 

Azonban a gyakorlati keresztyén életre vonatkozólag 
is rendkívül sokféle tévedés uralkodik s azért nemcsak 
hitünk, hanem életünk re formálásáról is kell szótanunk. 
Életünk főbaja, hogy nem érezzük az Istennek való szol-
gálat gyönyörűségét. Azt hisszük, hogy ez a szolgálat csak 
a papok dolga és tényleg őket nevezzük a Krisztus szol-
gáinak. De hát a nem papok nincsenek e Krisztus szol-
gálatára az Idvezítő drága vére hullásával kötelezve? Ez 
a drága vér nem ontatott-e ő érettük is? Az a nagy 
szabadítás, melyet a hatalmas Isten szerzett, nem minden 

halhatatlan léleknek hozott-e új hitet, új reményt és új 
vigasztalást? Gondoljuk a legkedvezőbb eshetőséget. Gon-
doljuk, hogy minden lelkész a szó legideálisabb értel-
mében végzi feladatait. Nemcsak prédikál nagy hatalommal 
és bölcseséggel, nemcsak beszédben tesz bizonyságot a 
Jézus, egyszerű, szelíd, de egyúttal isteni evangeliomáról: 
hanem egészen önzetlenül, magát egészen az Űr ügyének 
szentelve, mint az ingadozó csapatok közt, a bátor vezér, 
úgy jár körül, mindenütt buzdítva, serkentve, a kételkedő-
ket élő hittel látja el. az önzőket szeretetre inti, a csügge-
dezöket bátorítja, a szomorkodókat vigasztalja, a gazda-
gokat adakozásra, a szegényeket, türelemre inti. Ha mindezt 
megteszi is a lelkész, ő csak egy ember. Ha a hívek 
százai és ezrei segítségére nem sietnek, ha csak hallgatják, 
de nem követik, ha csak a templomban találkoznak vele, 
de kinn az életben vele együtt a templomban hangozta-
tott fenséges eszméket megvalósítani nem törekesznek: 
akkor a lelkész csak kiáltó szó lesz a pusztában. Utóvégre 
is a szép viruló hajadonok éneke könnyebben Istenhez 
vezérli az ifjak lelkeit, mint a lelkész prédikálása, mely-
nek meghallgat asara sok ifjú ma már el sem megy. A 
csak hangoztatott szeretetnél is többet érnek azok a ruhák, 
a melyeket a buzgó Tabithák varrnak s a melyeket az 
első Tabitha halála után a szegény asszonyok sírva muto-
gattak, hogy: »ime ezeket is ö készítette«. Azután meg a 
Krisztus evangelioma oly hatást gyakorolt a tudományra 
s a társadalomra, hogy e hatások eredményeinek kimu-
tatására a lelkész egymaga nem képes. Épen azért szük-
séges, hogy az Isten országa terjesztésében mindenki részt 
vegyen, kiki a hogy tud. Óh, milyen szép lenne akkor az 
élet! Hogy lendülne fél a hit és az az igazi szeretet, mely 
nemcsak a földi nyomorúságot enyhíti, hanem a lelkek 
bajait is orvosolja! Milyen jó lenne, ha megértenők, hogy 
az Isten maga is tudósnak és tudatlannak, szegénynek és 
gazdagnak, férfinak és nőnek egyaránt rendelt munkát, a 
mi által az Úr iránti hűségét megbizonyíthatja. Hiszen az 
Isten még a kis gyermekek éneklése által is tűd a szivek-
ben munkálni s írva van, hogy »még a kicsinyek szája 
által is végez el magának dicsőséget«. 

A keresztyén élet e fenséges eszményének megvaló-
sítására az Isten különben az ő gondviselő munkája álta. 
is int bennünket. Azok a törvények, melyek a dolgok új 
rendjét hozták el, úgy tűnnek fel előttem, mint annak az 
ébresztő szózatai, a ki az emberi dolgok folyását vezetil 
Én nem élek abban az illúzióban, hogy ezek a törvények 
egyszerre aranykort varázsolnak elé. Azt azonban még 
kevésbbé hiszem, a mit sokan hirdetnek, hogy a keresz-
tyénséget megsemmisítik. Hiszen akkor azt kellene elhin-
nünk, hogy a keresztyénség nem Istentől származott. 
Hiszen akkor hazugságnak vagy tévedésnek kellene mon-
danunk az isteni Megváltó e szavait: >Az ég és föld 
elmúlnak, de az én beszédim soha el nem múlnak.« 
(Máté XXIV., 35.) Az igazi keresztyén egyházon »a pokol 
minden kapui sem vehetnek diadalt«. A mikor a keresz-
tyénség megindult, volt polgári házasság, volt felekezet-
nélküliség s a zsidók is recipiálva voltak. Csak egy vallás 
nem volt recipiálva, t. i. az az igazi keresztyén vallás, 
melynek föoszlopai ezek: Isten szeretete az emberek iránt 
a megváltó Krisztus által s emberek szeretete Isten és 
emberek iránt. Ezt az igazi keresztyénséget, mely szegény 
és megvetett volt, üldözte a zsidóság és a pogányság 
egyaránt. Mégis a keresztyénség győzött, mert isteni erő 
volt benne. A zsidóság nagy romlottsága és bálványimá-
dása között csak egyes buzgók ápolták az igaz Istenben 
való hitet s e hit akkor jutott diadalra, a mikor a keresz-
tyénség megmagyarázta, hogy az az egy igaz Isten nemcsak 
gondot visel, hanem meg is vált s meg is szentel. És 



hogy a Jézusban Isten jelent meg irgalomból és könyö-
rületből, azt semmi sem bizonyítja inkább, mint az a 
tény, hogy a keresztyénség tisztán szellemi fegyverekkel 
győzni tudott. Az igazi keresztyénség győzni fog ma is. 
Á mi eddigi keresztyénségünk egy kicsit kényszerített 
keresztyénség volt. Elmentünk esketésre, keresztelésre és 
papot hívtunk a temetésre, mert úgy volt a szokás, úgy 
parancsolta a törvény. És kétségkívül egyideig a szokás 
uralkodik majd ezután is, de, a mint a hívek elégedet-
lenek lesznek papjaikkal és ezzel legyünk tisztában most 
mindjárt az induláskor, őket sem esketésre, sem keresz-
telésre, sem temetésre többé nem hívják. Így alakul majd 
meg az új közvélemény. A lelkeket lassanként eltölti a 
szabadság nagy gondolata. Méltósága tudatára ébred az 
ember s mindenki kiérzi, hogy a vallás dolgaiban a kény-
szernek nincs helye. A vallás nem a szokás ügve lesz, 
hanem a meggyőződésé, s általános lesz az a tudat, hogy 
a keresztyénségnek nemcsak egyes ünnepélyes alkalmak-
nál, esketésnél, keresztelesnél kell nyilvánulnia, ha,nem az 
élet minden mozzanatában. Az is feltűnik majd, hogy 
áldást és szeretetet feltétel és kivétel nélkül csak a protestán-
sok osztogatnak és senki más. És az evangeliom, a pro-
testantizmus ez örök alapja, új fénynyel fog ragyogni. Még 
azok is felébrednek, a kik eddig minden vallást gúnyoltak. 
Épen azért én erősen meg vagyok győződve, hogy az új 
törvények, ha az idők jeleit megértjük, a keresztyén 
életnek — értve e szót igazi, fenséges értelmében — refor-
málására vezetnek. Az egyház nem egy-egy nagy fogház 
lesz, melybe néha-néha egy kis oktatásra bezárnak ben-
nünket, hanem virágos kert, melyben mindnyájan ülte-
tünk virágokat. A keresztyénséget nem úgy értelmezzük 
ezután, hogy valamelyik templomban valamelyik pap 
beszédét meghallgatjuk, hogy aztán künn az életben úsz-
szunk az árral vagy hogy haragudjunk azokra, a kik más 
templomba járnak. Nem; a keresztyénség egész életünk 
megújító ereje lesz. Valóban nincs alaptalanabb felfogás, 
mint mikor az emberek azt hiszik, hogy a Krisztus eljö-
vetelének célja egy csomó tétel betanultatása és egy csomó 
lelketlen szertartás elvégeztetése volt; oly tételeké és szer-
tartásoké, a melyek az ember boldogságát elő nem moz-
dítják. Nem, a Krisztus azért jött, hogy örömöt adjon, 
teljes örömöt, nemes és soha el nem muló örömöt és azt 
hiszem, a világ reformálására, a bajok orvoslására nincs 
jobb módszer, mint a Krisztusé, a ki boldog embereket 
alkotott, a kiknek szive túlárad az örömtől, s ezért nem 
szűnnek meg a más baján segíteni. 

Már most szólhatnék még sok mindennek a refor-
málásáról. Javasolhatnám, hogy reformáljuk a főzést, a 
lakomák rendezését, a vendéglátást és hogy azt az étfapot, 
a mit eddig egyszerre ettünk és ittunk végig, oszszuk fel, 
két vagy épen három alkalomra. Javasolhatnám, hogy 
reformáljuk a házasodást, de e tekintetben legfölebb csak 
az ifjaknak mernék tanácsot adni, mert hiszen a kis-
asszonyok mellett úgy is ott vannak a mamák . . . vagy 
talán jobb, ha azt mondom, édes anyák. Mert ha ezt a 
szót mama'' egyesben használom, akkor nincs semmi baj. 
De ha azt mondom a mamák : akkor mindjárt férjhez-
adási kísérletre gondol az ember. Azt mondom tehát, ott 
vannak a szerető édes anyák, a kik nálam nélkül is jól 
tudják, hogy nem az a fődolog, férjhez megy-e a lány, 
hanem az, hogy akár férjhez megy akár nem: minden-
képen istenfélő, boldog és derék nő legyen. Az ifjaknak 
is különben nem mondok mást, csak azt, hogy a »csilla-
lagok leszedése«. >az éjnek nappallá változtatása«, »a 
nap sugarainak koszorúba való fonása« helyett igyekez-
zenek becsületes munkával egy szép kis otthont szerezni 
annak, a kit szívok szeret és megőrizni szivök tisztaságát. 

E különben nagyon fontos dolgokat azonban épen 
csak érintettem, mert még valamiről kissé részletesebben 
szeretnék szólani. Reformáljuk a hazafiságot is. Nem mon-
dom, hogy valami egészen űj hazafiságot teremtsünk! 
Csak énekeljük továbbra is hazafias dalainkat és tegyünk 
hazánk jóvoltáért minden téren annyit, a mennyit csak 
bírunk. Csakhogy vigyünk egy új elemet hazafiságunkba: 
az evangeliom szeretetét. Én láttam egy népet, a melyik 
az evangeliomot megbecsüli s 350 millió ember fölött 
uralkodik; mi pedig, a kik eddig az evangeliomot kellő-
képen meg nem becsültük, 17 millió fölött is alig tudunk 
uralkodni. E tekintetben valóban égetően sürgős a refor-
málás. Nálunk is kezdenek feltűnni annak a rettenetes két-
felé oszlásnak jelei, a mely már annyi népnek szerzett 
veszedelmet. Nálunk is kezdik hangoztatni, hogy a ki 
vallásos akar maradni, annak nyakába kell vennie mindazt 
a sok furcsaságot és képtelenséget, a mi nem a keresz-
tyénségből, hanem annak dacára fejlődött. Viszont e min-
den szabadságot kiölő s minden haladást akadályozó irány-
zattal szemben a szabad szellemek nem becsülik meg 
eléggé az evangeliomi nagy tényeket és igazságokat, még 
kevésbbé törnek az igazságok következetes megvalósítá-
sára. Csak a meglevő felekezeteket s ezek emberi gyarló-
ságait látják s az isteni evangeliom fényét összetévesztik 
a tényleges vallások mécsvilágával. Még a baj csak ala-
kulóban van; még talán Isten segítségével megakadályoz-
hatjuk. De nagyon önzetlenül és nagyon buzgóan kell 
dolgoznunk, hogy a vallásos elméket a fanatizmus, a sza-
bad szellemeket pedig a hitetlenség el ne ragadja. Itt 
nincs más segítség, mint az evangeliom. »Nálam nélkül 
semmit nem cselekedhettek«, azt mondja a Krisztus. Gyorsan 
és erélyesen hozzá kell látnunk, hogy a vallás után vá-
gyódó lelkek ne valami emberi, gyarló szervezetbe, hanem 
az élő Krisztusba fogódzanak s a szabad szellemek ne 
féktelenséget és léhaságot terjeszszenek, hanem őket is 
megnyerje az az igazi keresztyén szabadság, mely csak 
ott van, a hol szeretet van, a hol az Úrnak Lelke van. 
A ki tehát jó hazafi akar lenni, jöjjön és segítsen! Ter-
jeszszük szóval, írással, énekkel, munkával, pénzzel az 
Isten országát, hogy a vallásos fanatizmus is, a fék-
telen vallástalanság, mely tagadja a Krisztus valóságos 
feltámadását is jelentéktelen tényezőkké törpüljenek. Ha 
így idejekorán át tudjuk hatni nemzetünk életét a Krisztus 
által hozott evangeliomi erőkkel s ha most e szent cél 
megvalósítására gyűjtöttünk itt erőt, akkor a következő 
évben százezrek jőnek el, hogy velünk együtt ünnepel-
jék a reformációt és megérti az egész világ, hogy mi 
a reformáció emlékünnepén is a mi Istenünk oltárain oly 
tüzet gerjesztettünk, mely nem romlást és pusztulást, 
hanem fényt, melegséget, áldást, békét és boldogságot 
sugároz minden szívbe. 

Szabó Aladár. 

Reformáció-ünnepünk és a konfirmáció. 
Az új törvények életbeléptetése óta minél tovább 

haladunk az idővel, annál inkább meggyőződünk arról, 
hogy azok a törvények, a gyakorlati kivitelben, a tisztelt 
falusi jegyző urak alkalmazásában, csakugyan kezdik lazí-
tani azt a régi jó összeköttetést, mely a lelkészek s gyü-
lekezeteik — illetve híveik — között eddig fennállott. 

Hiszen a liberális állam azon nemes intentióját, 
miszerint a polgárilag összekötött házastársak a régi tradí-
ciókhoz hiven az Úr házába is elmenjenek: már is így 
kezdik kommentálni, »a ki épen akar, elmehet a paphoz 
is!« Pedig még meg sem melegedtek fészkükben, s még 



meg sem kezdődött faluhelyen a farsangolás, a házasság-
szerzések saisonja. 

És minél beljebb megyünk az idővel, annál jobban 
meggyőződünk arról, hogy azt az ürt, meív közöttünk s 
hiveink között készülődik, át kell hidalnunk alkalmas 
módon. 

Élénk figyelemmel kisérem eleitől fogva az ez irány-
ban megindult mozgalmakat. Az utóbbi időben az egy-
házkerületeken, illetőleg ezek lelkészi, egyházi értekezletein, 
tanulságos értekezések meggyőző módon, a szeg fejére 
ütve mutatták ki azt, a mit ma már mindnyájan tudunk 
s megírták számunkra a vényeket is a szükséges orvos-
szerekhez. És mégis, eltekintve attól, hogy a kiáltó sző 
néhány helyen visszhangra talált: a sok jó akaratnak, a 
sok tudós és építő értekezésnek alig lett egyéb eredménye, 
minthogy néhány számra terjedő közölni való anyagot 
szolgáltattak az egyházi lapok számára. 

Nem lehetne-e, nem mondom kommandó szóra, de 
felsőbb egyházi intézkedésre, úgy a hegyen épített váro-
sokon, mint a kis falukban rátenni kezünket az eke szar-
vára ? Nem lehetne-e olyan kiindulási pontot találnunk, 
melyre reá állva egyházi életünk fellendítésének s a hitélet 
fejlesztésének tervbe vett szép épületéhez lerakhatnánk az 
első téglákat a nélkül, hogy újítanánk, külföldieskednénk, 
ájtatoskodnánk, a nélkül, hogy a pietismus, nazarenismus 
és a »vakhit* falra festett ördögétől rettegnünk kellene? 

Azt hiszem, igen. 
Ilyen alkalmas kiindulási pontnak gondolom refor-

máció-ünnepünket és konfirmációi szertartásunkat. 
Hogy mindegyik fontos és gazdag munkamező, mely 

jól mívelve dúsan fizet, abban egyetértünk, de azt hiszem 
abban is egyeznek véleményeink, hogy eddig nem volt 
kellőképen kultiválva. 

Tény, hogy néhány népesebb városi, különösen ma-
gasabb tanintézettel biró gyülekezetünkben ez ünnep az 
őt megillető ünnepélyességgel tartatik meg, de az is tény, 
hogy sok helyen a reformáció-ünnep alig több mint egy 
a többi vasárnapok közül, azzal a külömbséggel, hogy 
több vagy kevesebb hivatkozás történik — az alkalmi 
vagy átdolgozott beszédekben — a reformációra. 

Több melegséget, nagyobb ünnepélyességet ebbe az 
ünnepbe! 

Hadd legyen az olyan, a minő kálvinista embernek 
csak egy van évenkint s a mely alkalmas is legyen fele-
kezeti öntudatának ébresztésére, folytonos ébrentartására, 
hitének erősbítésére! 

A római egyháznak van több szoros értelemben vett 
felekezeti ünnepe, minő például az eretnekségen vett dia-
dal emlékére rendelt s tüntető pompával ünnepelt Űr-
napja. Nekünk is van hazafias ünnepünk — márc. 15. — 
melyet ugyan nem liturgiánk vagy zsinat alapján, hanem 
szivünk sugallatát követve szoktunk megtartani, van már 
-— legalább embryo-ban — nemzeti ünnepünk (aug. 20.) 
de nincs par excellence kálvinista ünnepünk, vagy legalább 
nincs oly, és nincs mindenütt olyan, a minő lehetne, a 
minőnek lennie kellene! 

Igaz, hogy sokan írtóznak minden liturgiái újítástól, 
de ha legfőbb egyházi hatóságunk, a zsinat meg tudta 
határozni azt, hogy a végig begombolt s általában fekete 
ruhához milyen nyakkendő illik: nem tehetne-e egy másik 
zsinat, e fontos ünnepünket illetőleg némi célszerű újítást ? 
Újítást például olyan értelemben, hogy kimondatnék, mi-
szerint minden kálvinista templomban a Reformáció-ünnep 
az eddiginél nagyobb ünnepélyességgel tartandó meg, hogy 
e fontos nap némileg kiemeltessék a többi vasárnapok 
sorából ?! Újítást olyformán, hogy ez alkalommal, a hol 

csak lehet, a már fennálló vagy felállítandó egyházi ének-
karok harmonicus éneklése s úgy az ünnep napján, mint 
azt megelőzőleg több vagy kevesebb vasárnapon — eset-
leg hétköznapon — a reformáció körébe vágó egyház-
történeti szemelvények felolvasása által a hívek figyelme 
ide koncentráltassék, lelke mintegy foglyul vitessék?! Újí-
tást végre olyformán, hogy ez ünnep neesak a jelen, 
hanem a jövő gyülekezetében is, necsak minden templom-
ban, hanem — gyermek isteni tisztelettel vagy másként 
— minden iskolánkban is megünnepeltessék s így az egy-
házunkhoz tartozás élénk érzete, a hitélet s felekezeti 
öntudat Veszta tüze már itt élesztessék ?! 

És ha valamikor lehet, csekély véleményem szerint 
most lenne erre a legjobb alkalom, mikor külütnben is 
az újítások korát éljük, mikor hiveink százados kerékvá-
gásból vannak minden átmenet nélkül kizökkentve. 

Ezzel kapcsolatban, ennek mintegy kiegészítéseképen 
másik alkalmas kiindulási pont lehetne a konfirmáció. 

Azt hiszem nemcsak nekem% de másoknak is feltűnt 
már az, hogy református egyházunkban sokszor még a 
lényeges dolgokban is eltérők, sőt egymással ellentétesek 
a vélemények. Ezelőtt pár évvel, a tanítói javadalmak 
összeírása s a kántori javadalmak tervezett elkülönítése 
alkalmával a magyar ref'. egyháznak egyik igen tekinté-
lyes része úgy informálta a vallásügyi minisztert, hogy e 
javadalmak legnagyobb része tanítói s csak igen csekély 
belőle a kántori, egy másik igen tekintélyes rész pedig 
azon álláspontot foglalta el, hogy e javadalmak alapjukban, 
tulajdonképen egészen kántori javadalmak. Vagy hogy újabb 
keletű példával éljek, okt. 1-je óta igen sok lelkész elen-
gedi az esketési stólát, egy másik nagy tábor pedig — 
mert fárája más kerületbe esik — szedi az epret tovább. 

Ilyen formán vagyunk a konfirmációval is. 
Egyikünk nagypénteken, másikunk áldozó-csütörtö-

kön vagy azután konfirmál. Egyikünk szép alkalmi beszédet 
mond, kézadással veszi be a gyermekeket, esetleg — mint 
Zempléniben láttam — elénekeltet egy szép éneket a kon-
firmándusokkal: a másikunk pedig, mini valami másod-
rendű dologra, ügyet sem vet a szószéken a konfirmációra, 
hanem megelégszik azzal, hogy az Úr asztala mellé állva 
alfától ómegáig elolvassa például a Tóth Ferenc agendáját 
(a gyermekek kézi könyvét), a mely lehet bizonyos tekin-
tetben jó, de igen alkalmas arra, hogy a szülőket s növen-
dékeket hidegen hagyja. Hogyan történjék, hogyan ne 
történjék a konfirmáció ? Nem parancsolja senki, nem tiltja 
senki. A hány ház, annyi szokás. 

Nagyobb egyöntetűséget, több melegséget a kon-
firmációba ! 

Hadd legyen az oly fontos, oly emlékezetes nap, 
mely a hivő életében csak egyszer fordul elő, akkor, mi-
kor egyházának hű gyermekéül, öntudatos tagjául magát 
nyilvánosan lekötelezte! 

Hiszen ez egyházi szempontból mind a konfirmált 
gyermekekre, mind a szülőkre, mind általában a hívekre 
rendkívül fontos és mély benyomásokat keltő alkalom ! 
Hiszen — tisztelet annak a sokat emlegetett, de sokszor 
megtépett autonómiának — az egyetemes egyházra nézve 
nem lehet közönyös dolog az, hogy tagjai hogyan, mi 
módon avattatnak fél a zászló alá! ? 

Mindenekelőtt az időre nézve kellene egyöntetűség 
Mind a nagypéntek, mint az áldozó-csütörtök egész ünne-
pet kiván. A kereszten függő, vagy a tanítványoktól elváló 
Jézust, kiről ugyan mindig, de ez alkalommal ex theti 
prédikálunk: nehéz dolog összeköttetésbe hozni azzal a 
gyermeksereggel, mely hitbeli megerősítését s az úrva-
csorával élésre való feljogosíttatását várja. Viszont a kon-



firmáció is van olyan fontos dolog, mely megérdemel egy 
szószéki beszédet! 

És nem lehetne-e a konfirmációt áttenni például a 
reformáció-ünnepre ? Hiszen mikor a reformáció emlékét 
ünnepeljük, akaratunk ellen is szólnunk kell az ifjabb 
nemzedékhez, s mikor konfirmálunk, alig tudjuk megállni, 
hogy gondolatainkkal, beszédeinkben vissza ne szálljunk 
a reformáció korának szép kies folyóvizeire! 

Ez a két alkalom — mint az elmélet és a gya-
korlat — egymást egészíti ki, egymásra hivatkozik, egy-
másra kiált. 

Természetes, hogy ez esetben a konfirmációhoz való 
készületet összeköttetésbe kellene hozni a reformáció-
ünnephez való készülettel. Es lehetne is. Mert a konfir-
mációi oktatást lehetne végezni a hétköznapi isteni tisztelet 
végeztével a templomban s be lehetne osztani úgy, hogy 
hetenkint bizonyos napon, vagy napokon — melyekről a 
hívek értesítve lennének — a tulajdonképeni konfirmációi 
tananyag feldolgozása után, a reformáció körébe vágó 
egyháztörténeti (vagy felváltva bibliai) előadások tartat-
nának a megjelent hívek s a konfirmándusok előtt. S e 
készületeknek, ez előadásoknak betetőzése lenne a refor-
máció-ünnepe. 

És nem lenne-e kétszeresen lélekemelő a mi refor 
máció-ünnepünk, ha akkor, midőn a multak dicső emlékeit 
ünnepeljük: összeölelkeznék a múlttal a gyülekezet ünnep-
lésében a jelen, a konfirmándusok felavatásában a jövő? 
S mikor a mi hitünk templomának megújításán örvende-
zünk, ugyanakkor illesztenénk be az újonnan kiválasztott 
köveket ennek élő kövei közé? És nem lehetne-e ezen a 
nyomon tovább folytatni mindenütt a lelkész egyéniségé-
nek és belátásának megfelelő s a gyülekezet lelki szük-
ségei szempontjából kívánatos belmissziói működést? Azt 
hiszem, igen. 

Állításom mellett több indok szól, ellene talán csak 
ez az egy, hogy olyan helyeken, hol a tanév október 
közepén, végén kezdődik, nehéz lenne a konfirmándusokat 
összehozni s nem lehetne az oktatást okt. 31-ig bevégezni. 
ITgyde e mizériával részint a népoktatási törvény, részint 
tanügyünk fellendítése szempontjából előbb-utóbb le kell 
számolnunk. 

így lenne csekély véleményem szerint a reformáció-
ünnep és a konfirmáció — akár egymással összeköttetés-
ben, akár külön-külön — egy alkalmas kiindulási pont a 
további munkára. 

Egy lábnyom, mely eleinte talán elvesz a puszta 
homokján, de hatalmas ösvény keletkezhetik nyomában. 

Mustármag, melyből idővel terebélyes fa növekedhetik. 
Üj bor ó-tömlőben. 
Kerca. Rácz István, 

ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Depreeatiói beszéd. 
Elmondatott Eperjesen, 1895. okt. 31-én, a tanári kar és a tanuló 

ifjúság előtt. 

Mélyen tisztelt kartárs uralc! Kedves ifjak! A 
visszatérő év és nap újra meg újra visszahozza a nagy 
események emlékezetét. 

A visszatérő emlékezettel visszatérnek, illetve fel-
újulnak sziveinkben azon magasztos érzelmek, melyek a 
nagy események képének felújulásánál önkéntelenül fakad-

nak. Úgy hogy ha nem akarnók is, mégis helyt foglalnak 
azok lelkünkben. 

Azok az eszmék, azok az érzelmek dagasztják keb-
lünket, melyeket a nagy napok keltenek. 

És ez, bár önkéntelenül, bár sokszor akaratunk elle-
nére van is, mégis jól van így. Mert új életet, új lelkese-
dést merítünk a nagyok életéből, tetteiből. 

Ilyen nap a reformáció évfordulója is. Önkéntelenül 
meghajlunk hősei előtt! Nem zárkózhatunk el nagyságuk 
vakító fénye előtt. 

Nem csoda, hogy ma midőn a reformáció évforduló-
ján itt összesereglettünk, szivünkben ezen világtörténeti 
esemény képével, felújulnak azon hódolat és elismerés 
érzelmei is, melyeket a reformáció hőseivel szemben 
érezünk. 

Ezt kifejezni is kívánjuk, s azért én is hangot adtam 
ennek! 

Ámde mi ma ezenkívül még egy más ünnepet is 
ülünk! S ez Krisztus értünk való egyesülésünknek nagy 
napja, az úrvacsorájához való járulásunk ünnepe a de-
precatio. 

Nem idegen e két nap egymástól. Hiszen mind a 
kettő a megújulásnak napja. 

Amott megújul az egész nagy világ — a külvilág — 
itt megújul egész belső, kis világunk, lelkünk! Amaz meg-
hozta a világnak az ölő betűtől való szabadságát, ez 
meghozza lelkünknek a bűntől való szabadságát. Amaz a 
lelkiismeret feletti zsarnokságnak, ez a bűnnek nyomasztó 
terhétől szabadít meg. 

Ime így kapcsolódik össze e kettő lelkünkben, ünnep-
lésünkben! 

Mivel azonban a világtörténeti fontossággal, jelentő-
séggel bíró nagy reformáció emlékezetének e napnak más 
órája van kizárólag föntartva; s mivel a reformációnak 
nagy eszméit más ünnepély van hivatva méltatni; s mivel 
végül a mi itteni megjelenésünknek célja ez a másik, 
tudniillik a mi belső, szívbeli megújhodásunk, belső refor-
mációnk : annálfogva én most ez utóbbiról kívánok szólani. 
Még pedig, hogy ez órának reátok nézve — kedves ifjak 
— haszna legyen, úgy, hogy felvetem a kérdést, hogy a 
ti belső reformációtok miképen mehetne végbe? 

Nézetem szerint a ti belső reformációtok úgy mehetne 
végbe, ha: 

1. kevesebbet szórakoznátok, ha sziveiteket e világ 
örömei kevésbbé, legalább nem kizárólag vennék igénybe; 

2. ha kevesebb rossz könyvet olvasnátok, ha lelkeite-
ket kevésbbé engednétek át a hiú eszméknek, ábrándké-
peknek, s 

3. ha végül a házi isteni tiszteleteket nem hanyagol-
nátok el, hanem Istennek is szolgálnátok. 

I. 

Belső reformációtok úgy mehetne szerencsésen végbe, 
ha 1. kevesebbet szórakoznátok, ha sziveiteket e világ örömei 
kevésbbé legalább nem kizárólag vennék igénybe. 

Nem arról van itt szó, hogy visszavonuljatok még 
az ártatlan örömöktől is; még kevésbbé arról, hogy ki-
vonuljatok a világból, az emberek társaságából és elkülön-
zött, talán a szerzetesihez hasonló életet éljetek. 

Nem! Hiszen ezt protestáns egyházunk nem kívánja, 
sőt határozottan ellenzi, helyteleníti és a nagy reformáció-
nak egyik főfőérdeme abban rejlik, hogy e babonát, e 
túlzást legyőzte. De arról, hogy megszokjatok a komoly 
munka kipihenésére csak is ártatlan örömöket keresni 



és megtanuljátok ezek mellett, melyek e földi élteteket 
édesítik, szeretni azokat is, a mik üdvösségteket, örök 
élteteket is biztosítják. 

Nem mondom én, hogy ne szeressétek a világot az 
ő gyönyörűségeivel; de, hogy ne szeressétek úgy, hogy 
mellette Istenről s így lelketek üdvösségéről is megfeled-
keznétek. 

Szeressétek az életet, de szeressétek Istent ís! Ne 
legyen szivetek rabja e világnak, mert »mit használna 
néktek, ha az egész világot megnyernétek is, lelketek pedig 
kárt szenvedne«, üdvösségteket elvesztenétek. 

Igen örüljetek az örülőkkel, de hagyjatok helyet 
kebleitekben Istennek is. 

Gondoljatok reá is ! 
Hogy pedig ez minél biztosabban megtörténhessék : 

II. 

olvassatok kevesebb rossz könyvet és ne engedjétek lelkei-
teket át a hiú eszméknek üres ábrándképeknek. 

Könyveket olvasnotok kell; hiszen azok által s azok-
ból művelődtök. De én azokat a könyveket értem, melyek 
csak a képzeletet izgatják, melyek azt megfertőztetik és 
a lelket az érzéki gyönyörök felé vonzzák, csábítják. 

Az élet szépségeiben gyönyörködni és mégis vallásos 
életet élni, ez egymást ki nem zárja. Az angolok mű-
veltsége,! jóléte, az angolok szabadsága bizony példány-
képül szolgálhat. Nos és ott olvasnak hasznos, olvasnak 
komoly, tisztes könyveket, de azért olvassák ám a bibliát 
is és nincsen angol protestáns család, melynek asztalán 
gyakran felnyitva, folyton olvasva ott nem állana a biblia. 

De ha valaki a könnyed, talán inkább ledér köny-
vekbe szeret, annak azután nem ízlik, nehezen megy a 
komoly könyvek olvasása és ez az igazi lelket tápláló 
eledel, a biblia-olvasás. 

Pedig ez táplálja egészségesen a lelket; amazok csak 
kábulatot, önkívületet hoznak. Ábrándokat, légvárakat, mi-
ket a legkisebb szél is szét visz. Hiába »az ábrándozás a 
lélek megrontója, mely hamisan festett egekbe néz!« 

Ha úgy közbe-közbe megszokjatok a szent könyv 
igazságaiban gyönyörködni, gyönyörködni örökké friss szel-
lemében, akkor nem lesz nehéz a harmadik feltételnek is 
megfelelni, és 

III. 

önkéntelenül is reá szoktok a házi isteni tiszteletekre, reá-
szoktok Istennek is szolgálni a házban, otthon, a kicsi 
kis lakószobában is. 

A bibliából az Isten igéje hangzik felétek: az oly 
felséges, oly nagyszerű, igazságai, elvei oly megragadok, 
hogy önkéntelenül is leborultok azon szellem előtt, mely-
nek lehelletét a biblia szent csarnokaiból kisugárzani érzi-
tek. önkéntelenül is belévegyültök azok mennyei karába, 
a kik elragadtatva zengik: Dicsőség a magasságos meny-
ben Istennek, béke a földön és az emberekhez jóakarat!« 

Igen, béke lesz a földön, mert bármi bántson is itt 
e földön, titkos kamarácskádban megmondod azt Istened-
nek és ő megvigasztal tégedet. 

Bármi fájdalom érjen is, egy imádságnak gyógy-
írja balzsam lesz lelked sajgó sebére! 

Bármi aggályaid lesznek, Isten hatalmas keze elosz-
latja azokat. 

Bármi jóba fogsz Isten hatalmas szelleme megerősít, 
ellát jó tanácscsal, megvilágítja értelmedet, úgy, hogy mély 

bensőséggel fogod zengeni, hogy: »Mind jó, a mit Isten 
tészen, szent az ő akaratja * és érezni fogod, hogy: 

»Ki csak Istenre magát hagyja, 
És benne reményi mindenkor, 
Azt csodaképen megtartja, — 
Minden szomorú Ínségkor!* 

így lesz valóságos kis templommá kebled belseje, 
szobád szűk tere és sohasem leszel magad, sohasem 
leszel elhagyatva, mert mindenkor Isten lesz a társad, 
legjobb lakótársad! 

Ime, ha közbe-közbe, ártatlan örömeid között Istenre 
is gondolsz, azok mellett őt is szereted, nemcsak az 
élvezni vágyó lélekre hallgatsz, midőn olvasmányaidat 
megválasztod, de néha-néha ellátogatsz az élet tiszta for-
rásához, és iszol az »élet vizéből«, hallod az Isten igéjét 
s néha-néha meghajtod talán büszke térdedet a minden-
ható előtt, ki a mily nagygyá tett, oly csekélylyé is tipor-
hat, sőt eltaposhat egészen: akkor fogsz tudni igazán 
megújulni, akkor lesz reád nézve valódi ez a belső refor-
máció, mert akkor érezni, mert akkor érteni, mert akkor 
becsülni fogod annak érdemét, ki vérét ontotta érettünk, 
a ki meghalt, hogy bennünket atyánkkal egyesítsen és a 
kivel most lélekben egyesülni kívánunk! 

Könnyen fog menni, ha megszokod legalább egy 
kicsit, nemcsak a világot, de Istent is szeretni, nemcsak 
a földiekre, de Istenre is, az égiekre is gondolni, s nem-
csak emberi vágyaidnak, céljaidnak, de Istennek is szol-
gálni házadban, szobádban! 

Megjavulást fogadtatok — kedves ifjak — szóno-
kotok által; ám tegyétek ezen szellemben, ez meg fogja 
áldani értelmi és erkölcsi nemesbülésíeket és biztosan 
elvezérel azon célhoz, mely félé törtök, az ideig és örökké 
való boldogsághoz ! 

A mi bocsánatunk kész! 
Ügy legyen! Hörk József. 

B E L F Ö L D . 

A sepsi egyházmegyei papi értekezlet. 
A sepsi-i ref. egyházmegye lelkészi karának régi, 

dicséretes szokása, hogy évenként kétszer — tavaszszal 
és őszszel — értekezletre gyűl össze. Ez évi második 
összejövetelét október 31-én tartotta Sepsi-Szent-Györgyön, 
Révay Pál helybeli lelkész elnöklete alatt, számos érdek-
lődő jelenlétében. 

llévay Pál hazafias szellemű, biblikus elnöki meg-
nyitójának meghallgatása után az értekezlet tagjai testü-
letileg felvonultak az Úr házába, hogy ünnepet szentel-
jenek a reformáció 378 éves fennállásának emlékezetére. 

Szász Mihály s.-szt.-györgvi segédlelkész alkalmi 
imájának elhangzása után, a helyi egyházi dalkör szép 
éneke közben, Zsigmond Károly hosszúfalusi lelkész lépett 
a szószékbe s a I. Kor. III. 11—15. v. alapján tartott, 
az alkalomhoz mért, egyházi beszédet. E fundamentumra 
a mit épített, nem fa, nem széna, nem pozdorja, hanem 
az evangelium tiszta aranya vala. Általában az egész 



prédikáció nagy mű-gonddal készült, magas színvonalon 
álló, eszméitető és fölemelő volt. 

Az istentiszteletet a dalkör és a gyülekezet éneke 
zárta be. 

Ezután az értekezleti gyülekezet ismét visszatért 
a «Székely Mikö-kollégiumiba, hogy kitűzött programm-
ját végig tárgyalja. 

Legelsőbb is Kiss Albert iIlyefalvi lelkész ült a fel-
olvasó asztalhoz s Zwingli és Kálvin jellemrajzát tárta 
elénk, nagyobb tudományos igény nélkül, vonzó, népies 
nyelven, s nagyon rokonszenves vonásokban, mintegy 
félóráig tartó praelectiójában. Majd Kolumbán Ferenc 
s.-szt-királyi lelkész olvasta föl általános figyelem közt, 
Antal Lajos, lisznyói lelkésznek a tavaszi közgyűlésen, a 
pogányság aláhanyatlása s a keresztyénség, kifejlődéséről 
tartott dolgozatáról készített bírálatát. Ezután indítványok 
következtek. Végül jött volna Vén Mihály bikkfalvi lelkész 
s egyházmegyei jegyző érdekesnek ígérkező dolgozata az 
egyházpolitikai törvényekről. Minthogy azonban a méltó-
ságos konvent e dologban legközelebb tárgyalni fog és 
munkálatát közleni fogja az egyházkerületek és megyék-
kel, úgy gondolá Vén Mihály, hogy a konventi határozat 
megismerése előtt filius ante patrem lenne a dolog nyil-
vános megbeszélése, s ezért munkálatát nem is készí-
tette el. 

Az erdelyi püspöki körlevélre való lényegtelen meg-
jegyzései után, elnök az értekezletet bezárta. 

Tovább folytatódott azonban a bizalmas eszmecsere 
az értekezleti közebéden. Számtalan pohárköszöntő (pa-
pok voltunk!) elhangzása után, fölvidító szellemeskedés 
és kedélyeskedés közben a legderültebb hangulatban, késő 
délután, oszlott szét a díszes társaság. 

Kétségteleníi lélekemelő dolog egy tractus lelkészi 
karát ily értekezleten együtt látni, s bizonynyal hasznos 
az ily összejövetel; bár tagadhatatlan, hogy az értekezlet 
ezen alapjában, mint címe is mutatja, papi önképző-kör 
színezetű. Tudom, ez is szükséges! De van szükségesebb 
dolog is: a világi, különösen az intelligens elem megnye-
rése az egyház számára. Ál kellene tehát alakítani 
a lelkészi értekezleteket egyházi értekezletekké, amint ez 
a Dunamelléken és Tiszántúl immár tényleg megtör-
tént. Tisztelet adassék az értekezleten jelen volt buzgó 
főgondnokoknak és a Székely Mikó-kollégiurn érdeklődő 
(részben nem papi jellegű) tanárainak, mert úgy lát-
szik, ők tudják, hogy csakis a közös munkával, az 
együttes erőkifejtéssel tehetjük erőssé egyházunkat. S ha 
valamely eszközökkel ő kívülük másokat, kik eddig távol 
maradtak, meg tudnánk nyerni értekezletünk számára: 
úgy felelne meg az igazi céljának, s munkálná teljes 
sikerrel az egyháziasság, vallásos buzgóság élesztését, mind-
nyájunk hasznára és Istennek dicsőségére! 

M. G. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amerikai prot. magyarság mozgalmai. 
(Ajánlva a főt. és mélt. konvent figyelmébe!) 

Utóbbi időkben sűrűn, vagy legalább a szokottnál 
gyakrabban jelennek meg egyházi lapjaink hasábjain is-
mertetések, közlemények az amerikai prot. egyházak belső 
életéről, különösebben ama mozgalmak megindultáról, 
fejlődéséről, melyeknek célja az amerikai prot. magyarság 
egyetemes szervezése, egyházak organizálása s hitünk csar-
nokainak alkalmas pontokon a lelkesedés mind nagyobb 
mértékben megnyilatkozó erejének okos kihasználása mel-
lett való fölépítése. 

Annyi bizonyos is, hogy az e téren feltünedező jelen-
ségek, az életre kapott lelkesedés nyomán több ponton 
észlelhető intenzivebb mozgolódás jelei az eddig még meg-
munkálatlan területeken, méltó és háladatos tárgyat képez-
hetnek egyházi lapjainknak e kivetett, mintegy száműzött-
nek látszó hitsorsosok ügyeivel, lelki érdekeivel való fog-
lalkozásra. 

A ki csak pár évig is (az utóbbi időkben) az amerikai 
magyarság körében élhetett, lehetetlen, hogy abban a 
helyzetben ne lehessen, hogy constatálbassa, miszerint a 
nyomasztó körülmények következ ében már-már elszunyadt 
vagy legalább is tétlen református öntudat ide kivetett 
népünknél utóbbi időkben nagy arányokban vett lendületet, 
mintha csak elmúlt évek mulasztásait igyekezne helyre-
pótolni, s documentáini akarná a maga hitének erejét, 
annak élő voltát, áldásos munkálatok egész sorozatának 
létrehozásában, előkészítgetésében. 

E jelenségek méltók nemcsak arra, hogy az emlé-
kezet táblájára fölírva ragyogjanak, hanetn arra is, hogy 
végre-valahára figyelembe vétessenek egyházi hatóságaink 
által is, annyival is inkább, mivel a honi nemzet- és 
egyháztest kebeléről leszakadt hitsorsosaink még ez ide-
genbe is bámulatraméltó buzgósággal ápolják sziveikben 
az elhagyott hazához s az egyetemes magyar ref. egy-
házhoz való SZÍVÓS ragaszkodásnak melegségét, mely forró 
érzelemnek különben mindég kifejezést is adnak, nemcsak 
az által; hogy az amerikai prot. magyarság becsületét, 
erkölcsi tisztességét emelni célzó mozgalmakat tehetségök 
mértéke szerint támogatják az eszme kivitelétől annak 
betetőzéseig. hanem akként is, hogy itt is megemlékeznek 
elhagyott kisded anyaszentegyházaikról, úgy hogy azon 
jótékony adományok összeségét, melyet az amerikai ma-
gyarság vallásfelekezeti célokra, templomokra, egyházakra 
a szülőföldre hazaküld, teljes bátorsággal merem éven-
ként 50,000 frtra tenni! 

A hitbuzgóság eme spontán megnyilatkozásának tényei 
és általában az egész — immár nagyon is tekintélyessé 
növekedett — amerikai prot. magyarság számbeli és erkölcsi 
gyarapodása, s e hitsorsosok lelki érdekeinek ápolása s 
a róluk való kötelességszerű gondoskodás, mindez idáig 
nem képezte honi egyházhatóságaink előtt, érdeklődés tár-
gyát (nem még a katholikusoknál sem, pedig azok már 
csak eléggé meg szokták ragadni az alkalmat vallási ügyeik 
propagálására!) s a figyelem egyes esetekben is csak akkor 
fordult e világrész kivándorolt prot. magyarjai felé, ha 
körükben létre jött valami kimagasló — hogy ne mondjam 
— epochális jelentőségű események előtérbe tolták őket, 
de e kiválóan ritka esetek is csak egy-egy rövid cikkecske 
létrejövetelének adtak inspiratiót egyik-másik egyházi fér-
fiúnak, kitől azonban az itteni sajátos viszonyok felől való 



teljes — és rossz néven nem vehető — tájékozatlanság 
miatt alapos és a helyzetet a maga egészében föltáró ismer-
tetést várni sem lehetett. Távolról sem tarthatok igényt, 
e most megkezdett cikksorozaiómban arra, hogy én leszek 
az, ki minden tekintetben hű és megfelelő képet fogok 
rajzolhatni az amerikai prot. magyarság egyháztársadalmi 
életéről. 

Nem. én erre nem aspirálok, már csak azért sem, 
mert roppant dolgaim mellett még előtérbe tolul a fel-
adat nehézsége abban is, hogy általában az amerikai 
életviszonyok nálunk is, az egyházi élet terén, oly any-
nyira sajátos, az otthoniaktól egészen elütő, azokkal talán 
egyetlenegy pontban sem egyező sajátos helyzetet terem-
tenek, hogy ennek specifikus vonásait egy lap szűk keretei 
kőzött, úgyszólván a lehetetlenséggel határos feladat kellő 
világításba helyezni. 

Előttem csak azon igénytelen cél fekszik, hogy fel-
költsem az érdeklődést honi hittestvéreink körében a mi 
nemes mozgalmaink iránt, s hogy tőlem telhetőleg elosz-
latni igyekezzem azon különböző véleményeket, melyek 
a bizonytalanság és tájékozatlanság alapján állva, velünk 
szemben odahaza fönnállanak. 

Az amerikai prot. magyarság körében az intenzivebb 
tevékenység, hathatósabb mozgolódás jelei csak legújab-
ban észlelhetők, minek oka egyáltalán nem a lelkesedés 
életreköltésére hivatott tényezőknek (értem az idáig itt 
működött lelkipásztoroknak) talán nem eléggé nyomatékos 
munkálkodásában, hanem az általános nyomasztó hely-
zetben, a közel öt évig tartott nagy pénzügyi és gazda-
sági válság által előidézett, munkátlan időszakok által 
teremtett helyzetben, szomorú viszonyokban fekszik és 
keresendő továbbá azon körülményben is, hogy az álta-
lános szervezkedés előmunkálatainak végrehajtása egy-két 
ember vállára nehezedvén, munkásságuknak alig lehetett 
oly eredménye, a minőt a szent ügy méltán megkíván-
hatott volna. 

Kezdetben egy, majd két egyénnel indult meg a 
munka, mely hivatva volt megadni az impulzust egy egész 
nemzet idevándorolt egy valláson levő fiainak. 

Ám az alakítandó egyes egyházak körüli teendők 
sokkal inkább lefoglalták pittsburgi és clevelandi lelkészeink 
erejét, semhogy ők, maguk egyházán kívül is, folytathattak 
volna sikeres munkát, áldásos tevékenységet. Azon állam 
területe, (Pennsylvania és Ohio) hova beállíttattak, önma-
gukban oly immensis kiterjedésüek, mint Magyarország 
egész területe. Legyen csak öt olyan pont egy-egy ily 
államban, hol véreink koloniát alkothattak, már e helyeken 
való hitsorsosaink lelki gondozása, s a hozzájok való nagy 
utak megtevése. lefoglalják egy állam missziónáriusának 
nemcsak olyan arányú tevékenységét, hogy mindkét irányú 
kötelességének lelkiismeretes teljesítésnél vagy központi, 
vagy vidéki egyházai érdekeinek kell szenvednie, hanem 
összes szellemi erejét s minden fizikai idejét is. 

Csodálni nem lehet tehát, ha pennsylvániai és ohiói 
misszionáriusaink, eszélyesebbnek tartván a központ meg-
erősítését, (Pittsburg és Cleveland) nemcsak hogy más 
állam területére nem, de még saját territóriumokra kiha-
tólag sem végezhettek nagyobb arányú propagandát. Ha 
valahol, úgy itt kellvén érvényesülnie a cura pastorális 
ama követelményének, hogy a lelkész legyen szíve-lelke 
egyházának: ők valójában azok is voltak. 

Ha ismertetésem a prot, magyarság egyházalakítási 
mozgolódásainak legelső fázisaira is kiterjeszkedni óhaj-' 
tana (a mi különben igen érdekes tárgv volna), föl kellene 
említenem legelső tény gyánánt a mintegy 14 — 15 évvel 
ezelőtt Kecskemétiiy Ferenc most békési, ezelőtt new-vorki 

lelkész által itt kezdeményezett munkát. Ám. ha én ezt 
tenném, s ha még hozzá felölelni óhajtanám Connecticut, 
Pennsylvania, New-Jersey, New-York, Canada államokban 
(hol már egyházaink vannak) részben már néhány év óta, 
részben legújabban megkezdett munkálatokat, ezek leírása 
foglalkoztathatna engem egy egész éven keresztül a nél-
kül, hogy a tárgyból kifogynék, ellenben annálinkább ki-
fogyna a türelemből e lapok olvasóközönsége, kiket az 
ily távoli események a közvetlenség melegével alig érint-
hetnek és kifogyna a türelemből a t. szerkesztő úr is, ki 
oly szives készséggel volt kegyes nekem fölajánlani b. lapja 
hasábjait, Philadelfiából még a nyár derekán írott leve-
lemre válaszolva. 

Részint időm kimért volta, részint a körülmények, 
mint e lap szűk tere és az anyag roppant nagysága arra 
szorítanak tehát, hogy ezen, úgyis előreláthatólag hosszúra 
nyúló ismertetésemnél inkább csak az általam legjobban 
ismert saját államom (bár az enyém volna!) területére és 
ennek viszonyainak ismertetésére szorítkozzam, s előadjam 
végül röviden az újonnan alakított egyházaink, mint az 
életre kapott lelkesedés élő megnyilatkozásainak genezisét. 
Ezt kezdem meg a jövő számban ! 

Cleveland. 0. 
Harsányt Sándor, 

ev. ref. misszionárius lelkész. 

Pap Gábor püspök felett. 
Elmondatott a komáromi ref. templomban 1895. november 5-kén. 

Alapige: Ap. Cselek. XX. 24. — semmivel sem gondolok, 
az én életem sem drága nekem, csak elvégez-
hessem örömmel az én futásomat, és a szol-
gálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy 
bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evan-
géliumáról. 

25. Jis most íme tudom, hogy az én orcá-
mat többé nem látja egy is, mindnyájatok 
közül, kik között általmentem, prédikálván az 
Istennek országát. 

Egy kép lebeg előttem, Sz. H. Gy., e gyászos és 
mégis oly ünnepélyes órában — egy kép, reszkető s 
elmosódó körvonalaiban, a fénytől és saját könnyeimtől 
elhomályosított szemeim előtt; a fénytől, mely belőle árad 
rám, s a könnyektől, melyekkel veletek együtt siratom azt. 
a kit már csak az emlékezettől táplált képzelet állít elém. 
De'bármennyire gyönge e szem s még könnyek is homá-
lyosítják, világosan látom őt, s elmosódó körvonalaiban is 
tisztán felismerem : e töredékeny cserépedényben, e gyönge, 
vézna, erőtelennek látszó testben, melyben oly erős tör-
hetetetlen lélek lakott, mely maga tartotta fenn ez el-
omló sárházat; — e szemekben, melyekből a szeretet 
melege sugárzott s az akarat fénye ragyogott, az eszmék 
világa lángolt, s ha kellett — a szent harag villámai 
löveltek — igen, Hád ismerek mind e vonásokban, sze-
retett barátom — híveidnek pásztora, Isten igéjének sáfára 
— te vagy — neveden nevezlek, bár azt e percben, e 
gyülekezetben, e koporsó előtt kimondanom is fáj, — Pap 
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Gábor! — s szeretném azt kiáltani utánad — megállj, 
ne lebbenj tova, eltűnő árnyként, maradj még velünk ! 

Rád ismerek s a kép mégis átváltozik lassanként s 
kétely lep meg, te vagy-e valóban ? Nem tévesztettelek-e 
össze egy más, hozzád hasonló alakkal? a kit élő testben 
nem láttam soha, de hiven lerajzolva találtam az írások-
ban : töredékeny, vézna, tekintélytelen testben, de nagy 
és erős lélekkel, ragadva a bennelakó tűztől, mely ég mint 
a Mózes csipkebokra, megacélozva az akarattól, mely nagy 
elhatározásokra ösztönzi és sarkalva a kötelességérzettől, 
mely legyőzte a test gyöngeségét s azt mondatta vele: én 
semmivel sem gondolok, az én életem sem drága nekem, 
csak elvégezhessem az én futásomat s a szolgálatot, melyet 
vettem az Úr Jézustól. 

Ő szól-e, Pál apostol, a fülembe csengő szavakban? 
az ő tüze lángol-e e szemek csillogásában? az ő lelke hat-e 
rám izzó s mégis édes melegével, vagy Te állasz-e előttem? 
Annyira hasonlítotok egymáshoz, testben, lélekben ! 

Az a fényes árnyék elmosódott — s ismét Rád is-
merek — Te vagy! s most mégis szólok s kérlek maradj 
még velünk, ne lebbenj tova, eltűnő árnyként! 

Mert a kevés, egyszerű szavakban, melyek példány-
képednek, a nagy apostolnak, Pálnak, az efézusi vénekhez 
intézett búcsúszavaiban nyernek kifejezést: a Te vallás-
tételed, a Te lelked szól hozzánk s e szavakkal akarlak 
tégedet még néhány percre leigézni sj visszatartóztatni, 
mielőtt végbúcsut vennél tőlünk, mint ő az efézusiaktól s 
mi tőled elválnánk — fentartva ez elválásban a rólad 
való megemlékezést — mit mondok ? a veled léteit s a 
te lélekben és példában köztünk maradásodat! 

I . 

Pap Gáborban, Sz. H. Gy. — az a lélek lakott,, a 
Krisztus lelke, mely Pál apostolban is megnyilatkozott, a 
mennyire az, gyarló emberben, bár az Istenemberéhez 
mérve csak hiányosan, megnyilatkozhatik. A jézusi szere-
tettől s az igazság felőli erős meggyőződéstől áthatott 
lélek. Annak a lelke, a ki örökké való voltában a menny-
ből hozta magával azt az egész világot átölelő s a maga 
megalázására és önfeláldozására kész szeretetet — s azt 
a csalhatatlan örök igazságot. Az a lélek, mely az evan-
géliumokban, Isten lelkétől sugallva, bár gyarló emberi 
kezektől írva, megszólal s örök időkre szól, Krisztus vá-
lasztott tanítványai közül egyikben sem szól hatalmasab-
ban, mint abban, a kit ő nem a jámbor halászok és 
vámszedők közül, hanem az ő tudományát üldöző fari-
zeus iskolának a Gamáliel lábainál növekedett tudósai 
közül választott ki magának, nem a Genezáret tava part-
ján, hanem a Damaskusi úton, mikor épen a Krisztust 
kergetné. Méltán mondhatta ez a tizenharmadik tanítvány, 
én tudom, kinek hittem (2. Tim. I. 12.) s csak a ki olyan 
bizonyos a maga hitéről, tehet arról oly vallást mint ő, 
hirdetheti azt, főpapok és fejedelmek előtt oly bátran, 
tudósoknak oly meggyőzően, együgyűeknek oly érthetőleg 
és világosan, mint ő. Csak az mondhatja oly felemelt 

fővel s oly nyilt kebellel: én nem szégyenlem a Krisztus 
evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hivönek 
idvességére (Róm. I. 16.), mint ő tette. Csak az mond-
hatja el, szárazon és tengeren ezer veszélyben forogva, 
börtönt és láncokat, sőt ostor- s vesszőütéseket szenvedve, 
üldöztetést és megaláztatást, s bátran szembe nézve a 
halállal is: én semmivel sem gondolok, az én életem sem 
drága nekem; mint ő tehette. S csak az, a ki attól a 
lélektől át van hatva, mint ő, követheti a Jézust úgy, a 
mint ő követte, nélkülözések közt, saját kezeivel munkál-
kodván (1. Thess. IV. 11.), mindenben szűkölködvén, cs 
felvevén a Jézussal a maga keresztjét és megtagadván 
magát. (Máté X. 38.) 

Ez a lélek lakozott Pap Gáborban is. Ő is egy bölcs 
Gamáliel iskolájában nevekedett: saját édes atyja, a halha-
tatlan nevű Pap István lábainál. A ki, midőn a keresztyén-
ség tanait hirdette, egyszerűen és hamisítatlanul; meggyő-
ződve, hogy az igazság csak egy lehet s a Krisztus 
tudománya részekre nem osztathatik, eszményi gondolko-
dásával a keresztyén hitágazatok egyesítésén s az idvezítő 
eszményének az egy akol és egy pásztornak (János X. 16.) 
legalább hazánkban megvalósításán, a szintoly szép lelkű 
római kath. Guzmics Izidorral együtt működött. Álmodozók-
nak tekintették s megmosolyogták őket. De nem volt-e 
álmodozó Jézus a maga kortársai s tulajdon népe előtt? 
Nem elérhetetlen ábránd-e ma is, a világ fiai előtt, az 
egyetemes keresztyénség magas eszménye ? S míg minde-
nik vallja az egy, közönséges keresztyén anyaszentegy-
házat : szertehúz, sőt egymás ellen harcol valamennyi! 

Ezt az eszményi gondolkodást örökölte atyjától Gábor 
is, ki papnak született, kit egy angyal nevére kereszteltek 
s az egyetemes keresztyén emberszeretetben neveltek; a 
kit a próféták látásai, az evangéliumok csodái, a Pál fel-
lengő magyarázatai, a harmadik égbe ragadtatása (2. Kor. 
XII. 2.) s a János Jelenései, a tudomány szeretete mellett 
egyszersmind költővé is tettek. De nem kell-e a tények 
erős bizonyítékaihoz még a képzelet költészetéből is egy 
adag, hogy a hit teljes legyen? S még műveletlen, a szép 
és az eszményi iránt, kevésbbé fogékony ember, az úgy-
nevezett köznép, az emberek e nagy többsége is, nem 
fogékony-e öntudatlanul is, a költészet fuvalma iránt, mely 
az egyházi szónok beszédét átlengi, az igazat a szép-
nek formáiba öltöztetve? A gyermek a mesékben gyö-
nyörködik, a hivő lélek ragaszkodik a vallásos mythosok-
hoz, hiszen Krisztus maga is példázatokban szeretett be-
szélni. 

S ez a jézusi — vagy mondjuk csak: pál-apostoli 
lélek adta Pap Gábornak azt az erős hitet, azt a lángoló 
buzgóságot, azt a minden szavában és minden tettében 
nyilatkozó emberszeretetet, azt a mindenkinek szolgálni 
kivánó készséget, azt a sohasem habozó, minden áldozatra, 
az önfeláldozásra is kész kötelességérzetet és bármi áron 
való kötelességteljesítést, a melyet benne ismertünk. 



Ama léleknek, mely Pap Gábort egészen áthatotta, 
legerősebb s legvilágosabb megnyilatkozása ez a köteles-
ségérzet, mely emberi és papi jellemének legszebb vonása 
egyszersmind. 

Vannak száraz, kívülről ránk parancsolt kötelességek, 
s a kötelességtudó ember azokat is teljesíti; de vannak szi-
vünk-sugallta, önként elvállalt kötelességek, melyek a 
szeretetből erednek. Ilyenek a családi kötelességek, melyek 
sokszor igen nehezek és fájdalmasak. Ilyenek a haza, a 
vallás- és egyház iránti kötelességek, melyeket a forró 
hazaszeretet s a mély' és buzgó vallásosság sugall, és 
melyeket a nemesebb szivek önként elvállalnak s örömmel 
teljesítenek bárminő áldozatokkal járjanak is; azt mondva, 
tudom, hogy ez kötelesség, s azért teljesítem, nem kény-
szerűségből, hanem önként és gyönyörűséggel, ha leros-
kadok is alatta. 

Ez volt Idvezítőnk kötelességérzete is : melynek neve 
engedelmesség az Atya iránt s emberszeretet. Ez volt ama 
kötelességérzet, mely az Atya iránti engedelmességből — 
a ki úgy szerette a világot, hogy a maga egyszülött fiának 
sem kedvezett, hanem adá azt a mi megváltásunkra (János 
III. 16,); — ö magát megüresité, szolgai formát öltvén 
magára, hasonlatossá lett az emberekhez; emberi ábrá-
zatban találtatván, mint ember megalázta magát, enge-
delmes lett mind halálig, még pedig a keresztnek halá-
láig (Fii. II. 7, 8.). És ama legkeservesebb órában, a 
Gecsemánéban, azt mondá: Ne úgy legyen Atyám, a 
mint én akarom, hanem a mint te! (Márk XIV. 36.) s a 
kereszten — Atyám a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet 
(Luk. XXIII. 46.). 

Ez volt a Pap Gábor kötelességérzete is: Isten, haza, 
egyháza iránti szeretetből. Ez a kötelességérzet vitte őt, 
a gyönge, s hősi tettekre alig alkalmas testben lakó, de 
lángoló lélek honszerelmével, mint egészen ifjút még, a 
haza védelmére, a véres harc fáradalmai és veszélyei 
közé, a csatamezőre; ez erősítette meg gyönge karjait, 
ez tartotta fenn annyi fáradság, nélkülözés, halálveszély 
közt a gyönge testet. Ez bátorította őt tíz évvel később, 
hite és egyháza ama nemes harcában, mikor protestáns 
egyházunk annyi küzdelemmel szerzett s annyi véren váltott 
jogai veszélyben forgottak; és ez tartotta fenn lelki erejét 
a roskatag testben, lelkipásztori s utóbb püspöki hivatala 
terhei alatt, soha egy pillanatig sem habozva kötelességei 
teljesítésében, nem mulasztva el semmit, nem vonogatva 
magát semmitől, nem gondolva semmivel — csak a köte-
lességgel. Bizonyára — ha egyházunk ama gyászos kor-
szakában a XVII. században él, ő is a .gályarabok közt 
énekelte volna a Tebenned bíztunk — kezdetű zsoltárt, s 
ha szerencsésebb korunkban is hasonló megpróbáltatások 
jöttek volna reánk, elmondotta volna ő is Pállal — én 
semmivel sem gondolok, az én életem sem drága nekem, 
csak elvégezhessem a szolgálatot, melyet vettem az TJr 
Jézustól! 

Mondotta volna? — Ő azt a szó teljes értelmében 
meg is cselekedte. Betegen, övéitől maradásra kérve, or-
vosai tilalma ellenére, fölkelt ágyából, hogy a haza, az 
egyház s az általa egész meggyőződéssel vallott eszmék 
szolgálatában megfelelhessen törvényhozói kötelességének 
— ha csak egy halkan rebegett igen szavazatával is 
téve vallást. S mikor barátai feddettük volna, hogy életét 
miért kockáztatja, szelíden azt felelte: »nem éltem volna 
túl, ha a vallás szabadságáról szóló törvény, esetleg az 
én egy szavazatom hiánya miatt bukott volna meg!« s mikor 
haza érkezve az utolsó diadal örömével, a kötelességtel-
jesítés nyugodt öntudatával, de a forró láztól gyötörve meg-
tört teste ágyba roskadt — az első polgári házasság meg-
áldására mégis fölkelt s roskadozó lábakkal az Úr házába 
jöve — s itt — a kötelesség teljesítésében, mint katona 
a harcmezőn — összeroskadt. 

Légy hív mind halálig s neked adom az életnek 
koronáját (Jel. II. 10.). Jézusának e szavát hallotta — s 
mint István, az első vértanú, tála megnyilatkozott egeket 
és látá, hogy az embernek fia áll az Istennek jobbja felöl 
(Csel. VII. 56.) — látá azt, a kit egész életében példá-
nyául, eszményeül tartott maga előtt — a kit, megtagadva 
magát s felvéve az ő keresztjét, követett, a kihez vágyott 
— a ki azt mondja neki: Jól vagyon, jó és hü szolgám, 
menj be a te Uradnak örömébe (Máté XXIII. 25.). És 
aztán nem látott többé semmit, nem ismert többé senkit, 
még övéit sem, a kik szeretettel ápolták, gonddal hajol-
tak tövises ágya fölé — hanem hosszú s öntudatlan küz-
delem után — meghala! 

* 

És most azt mondja nekünk, azt mondja nektek, 
szerető kedvesei,— neked, komáromi református gyülekezet, 
neked dunántúli egyházkerület és magyar egyetemes refor-
mátus egyház — ime tudom, hogy az én orcámat többé 
nem látja egy is mindnyájotok közül, a kik között által-
mentem, prédikálván az Istennek országát. 

Nem. Ama koporsó bezárt, néma szájával azt kiáltja 
nekünk, nem látjuk többé a te orcádat — e földi test 
szerint. De látjuk — és látni fogjuk, míg egy él közülünk. 
a kik közt átmentél, prédikálva az Isten országát s hir-
detvén az ö kegyéimének evangéliumát — látjuk és látni 
fogjuk a te lelki ábrázatodat, a te szelídséged e tükörét, a te 
lángoló lelkesedésedet, hallani a te ékesen szóló beszé-
dedet, a te buzgó és buzdító szózatodat. És mikor közü-
lünk egy sem él már, a te lelked élni fog a te gvülekezetid-
ben, egyháztörténetünk lapjain s az utódok tudatában és 
példány maradsz és példát adsz a szeretetre, a hűségre, a kö-
telességteljesítésre, a fáradhatatlan munkára, a maga hasz-
nát soha nem néző önfeláldozásra — és a Jézus köve-
tésére — Ámen. 

Szász Károly, 
dunamelléki püspök 



I R O D A L O M . 

** Az év vége közeledik. Ezért bizalom-
mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni szíveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is t isztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők is 
megfeleljenek. 

** Tompa Mihály Hátrahagyott Iratai ügyében 
a kiadó, Ferenczi B. miskolci könyvkereskedő arról érte-
sít, hogy az előfizetési határidőt 1895. évi december 15-ig 
meghosszabbította. A két kötet előfizetési ára 3 frt, bolti 
ára jóval magasabb lesz. 

** A Theologiai Ismeretek Tárából, melyet 
dr. Antal Géza, Rácz Kálmán és dr. Tüdős István közre-
működésével Zoványi Jenő tiszaföldvári lelkész szerkeszt, 
most jelent meg a Vl-ik füzet (II. k. 1-ső f.), mely a 
Gabler-Hegel címszók közötti theologiai anyagot dolgozza 
fel 1—80-ik lapon. — Zoványi theol. Lexikona nemcsak 
hézagpótló, hanem értékes irodalmi vállalat is. Szerzők 
gondosan, s a mennyire az enciklopédikus rövidség engedi, 
elég alaposan és lelkiismeretesen dolgoznak. A lényeges 
dolgokat mind felölelik, a lényegteleneket mellőzik. A hazai 
írók életrajzára és műveik felsorolására súlyt fektetnek. 
Különös dicséretet érdemelnek a magyar tárgyú és magyar 
vonatkozású cikkek. Az idegen tárgyú cikkeknél a Hoitz-
mann-Zöpffel-féle német Lexikont követik, de a magyaros 
átdolgozás itt is elég jó és arányos. Az irodalom jelzé-
sére és az utalásokra is kellő gondot fordítanak Szóval, 
irodalmi színvonalon álló munkát adnak, mely nagyobb 
pártolásra volna érdemes, mint a milyenben részesül. A 
szakközönség egész theologiai enciklopédiát, a művelt 
laikus világ hasznos egyház- és vallástudományi kalauzt 
nyer e vállalatban. Sajnos, hogy mégis oly kevesen pár-
tolják. íme egy kis statisztika az előfizetőkről. A vállalat-
nak van 66 egész díjas (6 frt), 71 féldíjas és 36 olyan 
előfizetője, kik kisebb összeget küldtek be; sőt vannak olya-
nok is, a kik a füzeteket elfogadták, de semmitsem fizettek, 
a mi szomorúan jellemzi a mi irodalmi viszonyainkat. — 
Az egész mű (15—16 fűz.) előfizetési ára 6 frt, füzeten-
ként 30 kr., mely összeg a kiadó-szerkesztőhöz Tiszaföld-
várra küldendő. 

** Krisztus minden mindenekben. Alkalmi és 
közönséges egyházi beszédek. Irta Mindszenti Imre debre-
ceni evang. ref. segédlelkész. Debrecen, 1895., nyolcadrétű 
219 lap, ára? — Tartalmaz 30 alkalmi és közönséges 
egyházi beszédet, részben angol szerzőktől (Talmage, Mac-
laren) átdolgozva. A fiatal szerző, mint az előszóban írja, 
a ker. vallás nagy és örök igazságait akarja feleleveníteni 
és az azokban való hitet felébreszteni, a miért mindenek 
fölött a Krisztus felséges személyiségével és munkájával 

foglalkozik e beszédekben. Hogy ezt a helyesen kitűzött 
feladatot milyen sikerrel oldotta meg, azt nemsokára meg-
mondja egyik munkatársunk, kinek a prédikációkat bírá-
latra kiadtuk. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténetéből. melyet Gracza György ír és a Lampel R. cég 
ad ki Budapesten, most jelent meg a 47-ik füzet. Alapos 
tudással, a források gondos felhasználásával, tiszta zamatos 
magyarsággal és annyira élénken, vonzóan van írva, mint 
valamely érdekfeszítő regény. A szövegben a téli hadjárat 
van elbeszélve, számos, pompás szövegképpel illusztrálva, 
melyeket gróf Kreith Béla állított össze. A jelen füzet 
illusztrációi: Tóth Ágoston honvédezredes arcképe, Részlet 
a nagyszebeni csatából, A tömösi szoros védelme, Az 
orosz hadsereg tábori oltárképe, Igló város égése 1849. 
febr. 3-án, Orosz tábori üllő. A nagysallói csata vázlata, 
A római sáncok ostroma, Windischgrátz bevonulása Buda-
pestre 1849. január 5-én. — A szép munkából minden 
hó 1-én és 15-én egy-egy füzet jelenik meg, melynek ára 
30 krajcár. 

** Szalay-Baróti-féle »Magyar Nemzet Törté-
neté*-bői megjelent a 26. füzet, mely I. Ulászló ural-
kodását és Hunyadi János kormányzóságát tárgyalja. Mind-
két fejezet az elhunyt Szalay József tollából eredt, de 
Baróti Lajos megtette rajtuk mindama változtatásokat és 
bővítéseket, melyeket az újabb történeti kutatások meg-
kívántak. A füzethez szines lenyomatban külön műmelléklet 
van csatolva, mely Vagner Sándor hires festményének, 
»Mátyás király legyőzi Holubárt* művészi reproductiója. 
A szövegképek: Erzsébet királyné arcképe, A várnai csa-
tatér és egy Várna melletti török szent sír, A várnai 
csata tervrajza. III. Frigyes császár egy medaillon-képe, 
számos érem stb. A Szalay-Baróti-féle történet füzetenkint 
30 krjával kapható a Lampel R. (Wodiáner F. és fiai) 
könyvkiadó cégnél Budapest, Andrássy-út 21. 

** A Hajnal című belmissziói folyóirat 9-ik száma 
Szabó Aladár szerkesztésében következő tartalommal jelent 
meg: Magyar belmisszió-egylet. Tompa Mihály. Magyar 
belinisszió-egylet. Fülöp József. Hangok a távolból. Duha 
Tivadar. Keresztyén hazafiság. Biberauer Tivadar. Gon-
dolatok a biblia olvasásáról és magyarázásáról. Illyefalvi 
V. Kálmán. Prédikációi vázlat. Csizmadia Lajos. Tárca. 
Őszszel. Költemény. Balász Margit. Hivők éneke. Schier 
Aladár. Missziói mozgalmak. Bibliaolvasó kalauz és bibliai 
thémák. — A cikkek két elseje a Hajnal-alapból jutal-
mazott pályamű. A Hajnal-alapra, melyet az áldozatkész 
kiadó (Hornyánszky V.) egészen a belmisszió céljaira 
fordít, a f. évben összesen 363 frt 94 kr. folyt be. 

** Irodalmi értesítés. Tisztelettel értesítem, a kiket 
illet, hogy »Isten Országának* az ezelőtti években két 
úben is megígért, de tanári többféle elfoglaltatásom miatt 
mindezideig késett Ill ik kötete — Isten segedelmével — 
sajtó alatt lévén, dec. közepéig meg fog jelenni. Ez a mű 
Buxton Vilmosnak, London egyik külvárosi papjának, 
leginkább természetrajzi textusok alapján készült ifjúsági 
beszédeit tartalmazza úgy azonban, hogy alak és tartalom, 



tekintetében a két első kötetnél is magyarosabb színezetre 
törekedtem. E végből az angol példákat és vonatkozásokat 
— a hol lehetett — magyar példákkal és vonatkozások-
kal helyettesítettem. A beszédek nemcsak gyermekeknek 
és ifjaknak, hanem bármilyen közönség, intelligencia és 
nép előtt is elmondhatók, illetőleg bő anyagul szolgálhat-
nak, sok beszéd szerkesztéséhez, különösen a biblia taní-
tása és megértése szempontjából. — A beszédek címei 
ezek: 1. A kis gyermekek őrizőink lehetnek (Ézs. 11,6.); 
2. Az oroszlán és a bárány (1. Pét. V. 8., Ján. 1, 16.); 
3. A kigyó és a galamb (Jel. 12, 9., Máté 10, 16.); 4. A 
farkasok (Máté 7, 15,); 5. A rókák (Ének. 2, 15.); 6. A 
veréb és a fecske (Zsolt. 84, 3.); 7. A négy apró állat 
(Péld. 30, 24.); 8. Sas-szárnyak (Ézs. 11, 31.); 9. A 
pálmafa tanításai (Jel. 7, 9.); 10. A galagonya-király 
(Bír. 9, 14.); 11. A mit a cedrusfa beszél (Ezék. 31, 8.); 
12. A mit a cedrusfa látott (Ének. 1, 17.); 13. A kövek 
is beszélnek (Hab. 2, 11.); 14. A műhely (Jámb. 20.); 
15. A Jézusért (II. Kor. 4, 5.). Ez a kötet az előbbieknél 
is csinosabb kiállításban, tiszta, jól olvasható betűkkel 
jelenik meg 10 ív foglalatban. Ára postai bérmentes szét-
küldéssel egy forint, mely összeget azok is, a kik a két 
első kötet alkalmából már jelentkeztek, azok is, a kik 
most akarnak előfizetni, postautalványon hozzám bekül-
deni szíveskedjenek. Sepsi-Szent-György, 1895. nov. 10-én. 
Benke István, ref. kollég. tanár. 

E G Y H Á Z . 

A dunántúli ref. egyházkerület f. hó 19-én 
Székesfehérvárott közgyűlést tart, melynek egyetlen tárgya 
a Pap Gábor halála folytán megüresedett püspöki szék 
betöltésére vonatkozó intézkedés. — A püspökválasztási 
mozgalmak kerületszerte megindultak, a pártalakulások meg-
kezdődtek. Különösen négy ember nevét emlegetik, mint 
a kik szavazatra számíthatnak. Ezek: Antal Gábor ácsi 
lelkész, Czike Lajos ó-szőnyi lelkész és tatai esperes, 
Körmendy Sándor hedrahelyi lelkész és Vályi Lajos ko-
máromi esperes, egyházkerületi főjegyző és püspök-helvettes. 
Nagyon valószínű, hogy az első szavazásnál senki sem 
kap absolut többséget. 

Önigazolás. (Tisztelettel teljes válaszul főtiszt, és 
mélt. Szász Károly püspök űrnak.) 

A konventig vagy a zsinatig? című cikkem olyan 
hatást keltett, a mire nem voltam elkészüve. A dolognak 
erre az oldalára — megvallom — nem gondoltam. Úgy 
jártam, mint az egyszeri ember, a ki egy előtte levő híná-
ron keresztül akarván hatolni, abba beleugrott, mert cél-
jának elérésére félelmetesen kevés idővel rendelkezett. Csak 
a célt és akadályt nézte, arra pedig nem is gondolt, hogy 
beugrásával fölcsapja a hinár vizét, és a körülállókat, kik 
az akadályt nyugodtan meg akarták kerülni, befecskendezi. 

Egész férfias nyíltsággal kijelentem, hogy sem sze-
mélyeket, sem testületeket sérteni nem akartam: hiszen 

tiszteletre méltónak jeleztem az okot, a melyből cseleked-
tek. Azonban úgy látom, hogy mégis akaratlanul sértettem ; 
mindazoktól tehát, kik cikkem modora által sértve érzik 
magukat, ezennel bocsánatot kérek, főképen méltóságos 
és főtiszteletü Szász Károly püspök úrtól, kinek — mint 
nyilt leveléből kitűnik — érzékeny fájdalmat okoztam. 

Midőn azonban ezt kijelentem s még hozzáteszem, 
hogy polemizálni nem akarok, nem akarhatok, mert azt 
nem tartom megegyeztethetőnek azon határtalan tiszte-
lettel, azon hálás érzelemmel, sőt nem sérti Méltóságodat, 
ha azt mondom szeretettel, melylyel szivem Méltóságodnak 
adózik: kijelentem azt is, hogy — cikkemnek hangján 
kívül — mind azt föntartom, a mit írtam. Még a fair 
play vádja sem nehezedhetik reám, mert én nem csupán 
a dunamelléki egyházkerület, hanem az egyházkerületek 
eljárásáról írtam és érvelésemnek súlypontjául azt tartom, 
hogy az egyházkerületek, határozatilag nem mondották ki 
kötelességnek a házasság egyházi megkötését s az által 
hallgatólagosan fakultatívnak ismerték azt el. 

Mi — mert nemcsak magam vagyok — azon meg-
győződésben vagyunk, hogy a ref. egyház nem ismerheti 
el facultativnak az egyházi • házasságkötést még az által 
sem, hogy az egyházi házasságügy rendezését hallgatással 
mellőzi és mint tényt tekinti azt, hogy a házasság egyházi 
megkötése a házasulok szabad elhatározásától függ; ellen-
kezőleg, ha az egyházi házasságkötést csak olyan köteles-
ségnek nyilvánítja is az illetékes fórum (én nem!), mint 
a templomba járást stb. véleményünk szerint, még akkor 
is kötelességnek kell azt nyilvánítani és beiktatni az egy-
házi törvények 17. §-ába. 

Önigazolásomra »a pápista eljárás útján« való hala-
dásomat illetőleg, egész tisztelettel csak annyit jegyzek 
meg, hogy én nem a XVI. századi fegyelmet kívánom 
gyakorolni, hanem az evangéliumit, és ha ez pápista 
eljárás: akkor még ezt sem resteltem; mint szintén nem 
szégyenlem a cikksorozatom III. részében nyiltan bevallott 
orthodox álláspontomat sem. 

Kiváló tisztelettel Kenderes, 1895. november 7-én. 
Györy Lajos, reform, lelkész. 

Válaszul. Vinczy Gyula béllyei ev. ref. lelkész 
úrnak a stóla kérdésében megjelent nyilatkozatára (lásd 
45. számot) az illető egyháztag (I. a 42. sz.) helyén látja 
következő megjegyzéseket tenni: 1. Hogy ő nem refor-
mátus papokról, hanem vallásfelekezeti különbség nélkül 
egész általánosságban, lelkipásztorokról s az ezek által 
követelt stóladíjakról szólt; 2., hogy ő nemcsak kétségbe 
nem vonta, hogy lelkészi díjlevelekben az egyes stóladíjak 
is elősorolvák, sőt inkább kiemelte, hogy főleg népesebb 
egyházaknál a stóladíjak átalányai számszerűleg is kitett 
jelentékeny összegekben szerepelnek a lelkészi díjlevelek-
ben ; 3., azt se mondta, hogy az állandó és meghatározott 
lelkészi javadalmazás az összes papi funkciókért jár, ha-
nem azt mondta, hogy »járt«, lévén a stóladíjak későbbi 
keletkezésüek a még nem rég mult időkben is közönsé-
gesen úgynevezett papbéreknél. így például a református 
prédikátor díjlevele Kecskeméten, hol a városi község és 
a ref. egyház még a 17-ik század elején egy volt, a városi 
jegyzőkönyvbe így van az akkori Írásmód szerint az 1600. 
évről beiktatva: »1600. Pinkösdben. Prédikátor uramat 



Búzás Mihált lógatta meg Bíró Uram. Szegőtsége ez: kész-
pénz p.70. 2 verő Ártánv; száz tő káposzta; 12 fertály 
búza; 3 f. köles. Az mestörnek ételének viseli gongyát ű 
Kegyelme ezön szegőtségre*. 4. Végül azt se mondta az 
illető egyháztag, hogy a jelenleg érvényes stóladíjak köte-
lező volta kárpótlás nélkül volna megszüntetendő; külön-
ben pedig megemlíti, hogy a Baranyamegyébe kebelezett 
82 ref. anva-, illetőleg társegyházak lelkészei valóban arány-
lag legkevésbbé éreznék meg a stóladíjaknak esetleg min-
den kárpótlás, illetőleg megváltás nélküli megszüntetéséből 
származható jövedelemcsökkenést, mivel egyházaik közt 
csakis hatan vannak olyanok, hol a hivek lélekszáma az 
ezret •— és pedig csak némi csekélységgel — meghaladja 
s különösen a béllyei egyház híveiről következő népmoz-
galmi adatokat tartalmaz az 1893. évi egyházkerületi 
hivatalos névtár: »lélekszám 517. Született 9, meghalt 16, 
házasult pár 1. (!)« 

I S K O L A . 

Javító és pótló érettségi vizsgálatok. A duna-
melléki egyházkerület kebelében levő főgimnáziumi tanulók 
részére tartandó pótló és javító érettségi vizsgálatok f. é. 
december 14—20-ig Nagy-Körösön lesznek. Az érdekeltek 
mielőbb jelentkezzenek az ottani főgimnázium igazgató-
ságánál. 

Két protestáns egyetem Magyarország keletén. 
E hangzatos frázissal, (mert a két prot. egyetem most 
még csak frázis) lamentál a pápás »Religió« a kolozsvári 
lelkész- és tanár-nevelőintézet felavatása alkalmából. Nagy 
szálka ez az intézet az ő szemében! Bántja a t. kol-
legát, hogy »királyi megjelenés tüntette ki és szentesítette« 
az új intézetet, boszantja a laptárs »keresztény* érzü-
letét, hogy »királyi jelenlét dicsőségével* pecsételtetett 
meg ez az új intézetünk. Aztán így folytatja testvéries (!) 
ömlengéseit: »Sion Őrei, nem veszítek észre, hogy Magyar-
ország keletén egyszerre két protestáns tudomány-egyetem 
készül: egyik felekezeti gyűjtés alapján, Debrecenben, a 
másik állampénzen, protestáns terjeszkedés és okkupáció 
útján, Kolozsvárott!! * — No, no, t. kartárs, lassan a test-
tel! Ne tessék oly könnyedén dobálózni azzal az »állam-
pénz «-zel, melyből a kolozsvári intézet eddig még egy 
fillért sem látott s az egész magyar protestantizmus is 
még vajmi keveset. Csak csendesen és szerényen azzal 
az »állampénzzel«, mert szép Magyarországon még a kis 
diák is tudja, hogy azok a fejedelmi papi javak, meg azok 
a fényes kir. kat. intézetek s az egész pápistaság ren-
geteg gazdagsága mind-mind >állampénzen« »készült* és 
áll fenn. Nem lesz jó bolygatni ezt a kényes kérdést! 

A nagyváradi leánynevelő intézet, melyet a 
tiszántúli egyházkerület támogatásával a várad-vidéki refor-
mátusság áldozatkészsége hoz létre, a millennium évében 
meg fog nyittatni. Az épület terve és költségvetése immár 
készen van. Az intézet csinos helyisége 28 ezer forintba 
kerül, miből Tisza Kálmánné szül. Dégenfeld Ilona grófnő 
maga közel 10 ezer frtot gyűjtött. — Vajha az ország 
minden nagyobb városában állíthatnánk s igazi evange-

liumi szellemben tarthatnánk fenn ilyen protestáns nő-
nevelő-intézetet! Istennek hála, mi is kezdjük már meg-
érteni, hogy a nőknek mily nagy a hivatásuk a család és 
a társadalom keresztyén szellemének megtartásában és 
növelésében. Lassanként megtanulunk áldozni is ily szent 
célokra! 

A kolozsvári tanári internátusban már is 36 
tanári pályára készülő prot. fiatalember talál a modern 
jobb ízlésnek és a nyugot-európai műveltség követelmé-
nyeinek megfelelő kitűnő ellátást. A tanárjelöltek a theo-
logiai hallgatókkal közös lakó-, háló- dolgozó-szobákban 
laknak s velők egyenlő internátusi és konviktusi ellátás-
ban részesülnek és ugyanazon fegyelmi szabályok alatt 
állanak. A lelkésznövendékektől fentartás tekintetében csak 
annyiban különböznek, hogy míg a theologusok az in-
ternátusban m:ndent teljsesen ingyen kapnak, addig a 
tanárnövendékek a kosztért személyenként egy évre 80; egy 
hónapra 8 frtot fizetnek, egyéb jótéteményekben azonban 
ők is ingyen részesülnek. Tanulmányaikat azonban az 
egyetemen végzik. Végtelen nagy áldás ez a tanári pályára 
készülő fiatalságnak, mely ezután bizonyára még nagyobb 
számban fogja fölkeresni a kolozsvári tudomány egyetemet 
s a kényelmesen és célszerűen berendezett tanári inter-
nátust. Most a fölavatás alkalmával végig járva és meg-
tekintve ezt a pompás intézetet, két gondolat foglalkoztatott 
s foglalkoztat ma is bennünket. Egyik az, hogy ily ta-
nári internátust a budapesti egyetem mellé is kellene 
állítania a magyar protestánsoknak, még pedig lutheránu-
soknak és kálvinistáknak kezet fogva s a ref. theologiai 
akadémiával kapcsolatban. Másik az, hogy abban a kolozs-
vári papi és tanári internátusban a tanárnövendékeknek 
nemcsak egyházias neveléséről, hanem némelyes egyházi 
képzéséről is kellene az elöljáróságnak gondoskodnia, teszem 
fel kötelezni kellene őket arra, hogy némely általánosabb 
érdekű theologiai tárgyakat (pl. keresztyén és magyar prot. 
egyháztörténet, egyházjog) a papnövendékekkel közösen 
hallgassanak, hogy egyházi tudatuk és tudásuk ezzel is 
erősbíttessék és szilárduljon. Ilyen rendszer mellett bizton 
várhatnók, hogy a jövendőbeli tanárok nemcsak tudomá-
nyosan képzett elmével, hanem egyházias lelkülettel lép-
nének ki középiskoláinkba ! 

Az országos és egyetemes tanügyi kongresszus 
következő felhívást intézett Magyarország tanítói, tanári 
s egyéb köznevelési egyesületeihez és testületeihez: 

Közeledik Magyarország tanítással és neveléssel fog-
lalkozó polgárai millenniumi nagygyűlésének, a II. Országos 
és Egyetemes Tanügyi Kongresszus ideje! Sietnünk kell 
tehát azon lépések megtételével, a melyek a kongresszus 
sikerét, rendezésének zavartalan menetét biztosítják. A 
kongresszus tárgyalásainak beható előkészítésén kívül külö-
nösen szükséges most arról gondoskodni, hogy a közne-
velés munkásai egyetemes gyűlésének fényes és impozáns 
sikere a tagok tömeges részvétele által is biztosíttassák. 
Tisztelettel kérjük ez okból az országos és megyei köz-
nevelési egyesületeket, valamint az iskolai, tanítói, a tanári 
testületeket, mint a melyek eddig is magukénak tekintvén 
az ügyet, buzgó tevékenységet fejtettek ki a gyűlés elő-
készítésében, hogy tagjaikat a kongresszuson való rész-



vételre felszólítani s a jelentkező tagokat a rendező bizottság 
elnökségének bejelenteni szíveskedjenek. Tájékozás és eset-
leges félreértések kikerülése végett szükségesnek véljük a 
következőket megjegyezni: 1. A folyó 1895. évi április 
11-én tartott országos szervező gyűlés határozmányai sze-
rint a kongresszus a szabad részvétel alapján létesül s 
így abban az egyesületek részéről képviseletnek helye nincs. 
2. A kongresszusnak tagja csak az lehet s a nyújtandó 
kedvezményekben csak az részesülhet, a ki a két forint 
tagsági dijat lefizette. 3. Minden tagnak jogában áll a 
kongresszus bármely szakosztályában és annak összes ülé-
seiben tanácskozni és szavazni. A tagsági jelentkezések 
és a tagdíjak december végéig a rendező bizottság pénz-
tárosához, Mauritz Rezső főreáliskolai igazgató úrhoz (Bu-
dapest, VI. Lovag-utca 18) küldendők. A jelentkezés csak 
a tagsági díj lefizetése esetén érvényes. Egyéb értesítések 
és kérdezősködések a rendező bizottság titkári hivatalához 
(Nagy László, főtitkár; Budapest, József-körút 85) inté-
zendők. Hogy a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gresszus iránt országszerte mutatkozik az érdeklődés s 
annak megtartása szép sikerrel biztat, eddig is a tanári 
s tanítói egyesületek minden áldozatra kész, buzgó tevé-
kenységének köszönhető; azért bizton hisszük, hogy e 
felhívásunkban előadott kérelmet is buzgón fogják felka-
rolni s minden erejökkel oda hatni, hogy a tanítók, tanárok 
s nevelők gyűlése mind tárgyalásainál, mind tagjainak 
számánál fogva kiemelkedő pontja s maradandó emléke 
lesz a millenniumi mozgalmaknak. Budapesten, 1895. októ-
ber 24. A második Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gressszus rendező bizottsága nevében : Nagy László, tanító-
képző tanár, főtitkár. Dr. Heinrich Gusztáv, egyetemi 
tanár, elnök. 
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GYÁSZ ROVAT. 
f Szalóczy Bertalan előbb geszti, pár év óta bocsi 

ev. ref. lelkész, az alsó-borsodi egyházmegye tanácsbirája, 
hosszas szenvedés után 52 éves korában meghalt. Kora 
halála veszteség az egyházra, melyet híven szolgált, és a 
szépirodalomra, melynek mint beszélyíró, hivatott műve-
lője volt. Elbeszélései »Vereskövi« név alatt jelentek meg. 
Családja nem maradt. Temetésén a háznál Tóth Dániel 
esperes mondott kenetes imát, a templomban Sólyom Gyula 
heő-csabai' lelkész prédikált s a temetőben Tóth Béla mis-
kolci s.-lelkész tartott búcsúztatót. Béke hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. . . • • i , , • • _ . 

* Személyi hírek. A vértesaljai egyházmegyeben 
helyettes esperesül Báthory Dániel, baracskai lelkész, egy-
házmegyei s kerületi tanácsbiró, világi tanácsbiróul Vcgh 
János buda-bicskei ügyvéd választatott meg. Az egyházi 
tanácsbirói tisztségre absolut többséget senki sem nyervén, 
Urházy Lajos lovas-berényi és Siélcely József csákvári 
lelkészek között szűkebb körű választás rendeltetett el.— 
Kiss Aron tiszántúli püspök e hó 22-én 80 éves lesz, 
mely alkalomból a debreceni egyház és társadalom nagy 
ovációban fogja részesíteni az ősz patriarchát. A kegye-

lem Istene tartsa meg még sokáig és jó egészségben az 
agg főpapot! — Az egerlövői ev. ref egyház lelkészevé 
Sólyom Barna tiszafüredi s.-lelkészt választották. — Csader 
Gyula pozsonyi ág. ev. iskolai igazgató-tanítót 40 évi hű 
és sikeres szolgálata után történt nyugalomba vonulása 
alkalmából király ő felsége arany érdemkereszttel tün-
tette ki. 

* Darányi Ignác minisztersége nagy rokonszenv-
vel és örömmel találkozik a protestáns s különösen a refor-
mátus egyházban. Kitüntetése fényt kölcsönöz az egyháznak 
is, melynek a legújabb kegyelmes úr testestől-lelkestől hű 
fia és munkás tagja. Mint a dunamelléki egyházkerület 
tanácsbirája, mint a budapesti egyház algondnoka, mint 
a pápai főiskola gondnoka, egyházát évek óta nagy buz-
gósággal szolgálja. Őszinte örömmel üdvözöljük jeles hit-
felünket az ország egyik kormányszékén s munkájára 
szivünkből kívánjuk a kegyelem Istenének áldását! 

* A budapesti református ifjúsági egyesület 
a hét folyamán a szokottnál több összejövetelt tartott. 
November 11—16 ik napja ugyanis a keresztyén ifjúsági 
egyesületek ünnepi hete. Budapesti egyesületünkben 11 -én 
Szilassy Aladár egyházmegyei gondnok tartott előadást e 
cím alatt: Küzdjünk a bűn ellen. Keresztyén lelkületből 
fakadt, gazdag élettapasztalatokkal támogatott, közvetlen és 
erőteljes előadás volt, mely után Szabó Aladár arra buz-
dított, hogy legyünk hívek Istenhez. Nov. 13-án Szöts 
Farkas theol. igazgató arról beszélt, hogy legyünk hívek 
egyesületünkhöz, Kovács Lajos hitoktató meg azt sürgette: 
Imádkozzunk a pogányokért. A nov. 14-iki összejövetelen 
Szabó A. theol. tanár az ifjak családi kötelességeiről elmélke-
dik, Horváth J. theol. senior pedig arról fog előadást tartani, 
hogy legyünk hívek az evangeliumi ker. egyházhoz. Az össze-
jöveteleket az egyetemi ifjak dicséretes szorgalommal láto-
gatják és nagy buzgósággal hallgatják; az ifjúság barátjai 
pedig nagy lelki örömmel szemlélik ezt a szép belmissziói 
munkásságot, mely a művelt ifjúságnak lelki nemesítésére, 
s a hitben és keresztyén életben való erősítésére szolgál, 
Fővárosi és vidéki szülők, kiknek fiai a székes fővárosban 
tanulnak, igen jól teszik, ha fiaikat az ifjúsági egyesület 
látogatására buzdítják. Egyházunk leendő müveit presby-
tereinek és gondnokainak társadalmi előkészítő iskolája 
ez, mely az iskolai és családi valláserkölcsi nevelés üdvös 
kiegészítésének tekinthető, a mire napjainkban egyháznak 
és hazának oly nagy szüksége van. 

* A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület körében szép 
keresztyén munkásság folyik. Tagjai szorgalmasan eljárnak 
a hétfői összejövetelekre, melyeken ruhákat varrnak a 
szegény gyermekek részére és beszámolnak a szűkölködők 
látogatásáról, mit az egyesület néhány tagja példás buz-
gósággal teljesít. Irtóztató a nyomor, az az inség, a mit 
ezek a szegény- és beteglátogatók tapasztalnak ebben a 
nagy városban. Mult vasárnapra a székes főváros két 
nagyobb protestáns templomában az illetékes lelkészek 
előzékenysége folytán gyűjtést rendeztek az egyesület javára. 
A Kálvin-téri templomban Szász Károly püspök prédikált 
s az egyesületet meleg szavakban ajánlotta a közönség 



pártoló figyelmébe; a gyűjtő asztaloknál Szilassy Aladárné 
két kis leányával, Gsiky Kálmánné, Telepi Károlyné, Mol-
nár Sándorné, Szőts Farkasné és Bontovics Mártonné 
vették át az összesen 135 frt 5 krra felgyűlt adományokat. 
A Deák-téri templomban pedig Habererné, Domanovszkyné, 
Liedemanné, Grasz Gusztávné, Kollerné, Fruttigerné és 
a Krocsák nővérek összesen 109 frt 20 krt gyűjtöttek 
össze. A két helyen való gyűjtés eredménye összesen 
244 frt 25 kr. 

* Áldás helyett átok. A pápás papok egynéme-
lyike még ma sem adta fel a harcot a polgári házasság 
ellen. Néha felháborító eszközökkel is küzdenek; megvon-
ják például a házasfelektől az egyházi áldást, ha a gyer-
mekek vallására nézve a római egyház javára előzőleg 
meg nem egyeznek. Mindennél többet tett azonban a. jász-
ladányi káplán, a ki azért dühödt fel, hogy a községben 
első polgári házasságot kötő pár — tőlük kicsikart Ígére-
tük ellenére — a városházán is díszben jelent meg. A 
káplán önmagából kikelve így áldotta meg a templomba 
vonult mátkapárt: »Az Isten áldását kérem önökre! Úgy 
áldja meg önöket az Isten, mint a hogy nekem adott 
szavukat megtartották«. Ez eljárás miatt orvoslásért Samassa 
érsekhez fordultak a jászladányiak. 

* A magyar unitárius egyházban, mint a K. M. 
írja, van 112 lelkészi állomás. Ezekből csak egy éri el a 
2000 frtot, öt az 1000 frtot, kettő a 900 frtot, öt a 800 
frtot, kettő a 700 frtot, nyolc a 600 frtot tizenkettő az 
500 frtot, a más 77 lelkészi áliomás már mind az 500 
frton alól is van, le egészen 100 frtig, annyira, hogy egy 
lelkészi állomás átlagos javadalma csak 400 frt. — Hát 
bizony ez még szegényesebb állapot, mint pl. az ágostai 
evangélikusoké, kiknél egy lelkészi állás átlagos jövedelme 
circa 850 frt, de még a kálvinista egyházénál is, melyben 
a lelkészek átlagos fizetése mintegy 700 forint. Annál 
nagyobb tisztességökre szolgál unitárius lelkész atyánk-
fiainak, hogy egyházi nagy szegénvségök s hitelveik nagy 
tévedései mellett is itt-ott terjeszkedni és hódítani tudnak. 

* Berlin protestáns templomai. A nemet csá-
szárság székes fővárosában jelenleg 60 nagy templom, 
18 kisebb imaház és 20 imaterem van Berlinben tehát 
összesen 93 helyen hirdetik az Isten igéjét. Az a 93 kultusz-
hely azonban teljességgel nem elég Berlin nagyszámú lakos-
ságának, mely a legutóbbi statisztika szerint 1.352,559-re 
szaporodott, miből egy templomba 14,543 lélek esik. 
Régebben még rosszabb volt a helyzet, de most már 
évről-évre javulgat, a berlini »Templom építő-egvesület« 
buzgó tevékenysége folytán. Az az egyesület az utóbbi 
tiz év alatt immár több mint tiz új templomot építtetett 
gyűjtés útján összehordott, összegből. Nem rég a császári-
ház is építtetett egy gyönyörű templomot Frigyes császár 
emlékére, melyet egy hónapja szenteltek fel. Most pedig 
az állam fogott egy pompás prot. dóm építtetésébe, mely 
10 millió márkába fog kerülni. 

* Az erdélyi egyházkerület domborművű tér-
képe volt látható Kolozsvárit az új lelkész- és tanár-
nevelő intézet felavatási ünnepélyén. A térkép 1: 300,000 
mértékben készült s föítünteti az egyházkerület egyház-

megyéit, anya-, társ-, fiók- és leány-egyházközségeit, püspöki 
vizsgálat alatt álló egyházait és körlelkészségeit, tekintettel 
azon alkotásokra, melyek Szász Domokos püspöknek eddig 
10 évre (1885 — 1895) terjedő hivataloskodása idejében 
első sorban a magyar faj megtartása s jövendőjének biz-
tosítása érdekében templomok, papilakok, alsó és felsőbb 
tanintézetek, részben egészen újonnan építése, részben 
helyreállítása folytán létrejöttek. A csinos kivitelű, úgy-
szólván művészi térképhez, melyet a millennáris kiállításon 
is be fognak mutatni, külön magyarázó füzet készült, mely-
ből ide iktatjuk az összesítő kimutatás követkoző adatait: 

Épült Javíttatott a> bC ü a> 
<D N 
—> cn 

Az egyházmegye neve ÍD o Az egyházmegye neve s o M _t3 c3 E o .a 
t3 lü M 

p, s ce 
"o •ft 

E cá 
o rQ 

<D a — a P< — <3 -aj 

Vajdahunyadi . . . 8 6 3 9 5 163236 
Gyulafehérvari . . 2 3 3 10 2 8864-0 
Nagyenyedi . . . 5 6 4 8 3 1 88916 
Kolozsvári . . . . I 1 4 — 1 3 110162 
Kolozs-kalotai. . . 4 9 11 18 14 8 154084 
Szilágyszolnoki . . 2 9 7 24 12 4 217938 
Deési 3 6 11 5 1 — 58716 
Széki 3 7 7 4 — — 39045 
Nagysajói . . . . 3 3 — 5 — 4 76769 
Görgényi . . . . .4 9 19 15 — — 195133 
Marosi 3 6 24 43 16 16 260364 
Küküllői 6 7 5 18 — 4 122250 
Nagyszebeni . . . 1 2 — 5 — — 24278 
Udvarhelyi . . . . 2 8 12 19 — 1 1.21296 
Erdővidéki . . . . — 3 7 1 — — 102000 
Sepsi 3 5 3 21 9 1 181223 
Orbai l 2 — 4 — 1 16609 
Kézdi 2 4 — 5 — — 64543 
Romániai . . . . 1 2 2 2 2 2 69343 
Püspöki vizsgálat 2 

alatt álló egyházak — 2 2 10 9 3 115044 
Főiskolákban . . . [ — — 7 — — 4 801520 

Összesen . . J 54 | 100 m 226 69 51 2.154,755 

Főösszeg: építkezések, javítások száma és ezeknek 
értéke: 
I—XIX. egyházmegyében 600 építkezés 2.154,755 kor. ért. 
1 — 9. püspöki vizsgálat 

alatt álló egyházakban 26 építkezés 115,044 » » 
1—7. Főiskolákban . . 11 » 801,520 > » 

Főösszeg: 637 építkezés 3.071,319 kor. ért. 

— Ez impozáns számokat olvasva, önkénytelenül is tisz-
teletre és elismerésre buzdulunk Szász Domokos püspök 
hatalmas alkotó ereje előtt, még akkor is, ha elgondoljuk, 
hogy e rengeteg pénz egy részét a körlelkészségekre az 
országos közalap, másik részét a középiskolákra az állam 
pénztára szolgáltatta. A legnagyobb rész azonban a hivek 
ádlozatkészségéből került ki. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 
H0RNYANBZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPI58TRN-
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IX. kerület, Pipa-utca Íi3. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 
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Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ő T S F A R K A S . 
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Egyes szám ára, tiO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Egyházi anyakönyvvezetés. 

Október elsejével elvesztették anyakönyveink 
közokirati jellegöket s ezentúl tisztán egyházi 
célokra szolgálnak. 

Október elsejéig a születés, halálozás és 
házasságkötés igazolásának céljára szolgáltak anya-
könyveink, mint közokiratok; a jelzett nappal e 
feladatot az állami anyakönyvek vévén át, egy-
házi anyakönyveink keresztelési, temetési és esketési 
anyakönyvekké változtak át. 

Ezen meghatározásból önként következik, 
hogy az egyházi anyakönyvekben (nem szólva a 
konfirmációi és áttérési jegyzőkönyvekről, me-
lyeket én nem tartok anyakönyveknek) csakis 
az egyház közbenjárásával, illetőleg a lelkész által 
végzett keresztelés, temetés és esketés ténye 
j e g y z e n d ő fel, más egyébnek azonban helye nincs. 

Ennélfogva véleményem szerint a keresztelési 
anyakönyvben semmi helye nincs a halvaszülöt-
teknek, keresztelést nem ért, vagy meg nem 
keresztelt gyermekeknek; a temetési anyakönyv-
ben nincs helye az egyházi szertartás nélkül 
eltemetett egyéneknek; végre az esketési anya-
könyvben nincs helye az olyan házaspároknak, 
kik egyházilag össze nem eskettettek. 

Az egyháznak, illetőleg lelkészének köteles-
sége ugyan mindent megtenni a végre, hogy ily 
esetek elő ne forduljanak, s ha mégis előfordul-
tak, kötelessége az ily eseteket figyelemmel ki-
sérni és számbavenni, azonban nem az egyházi 
anyakönyvekben és nem ezek által. 

A miskolci püspöki javaslat az ily esetek 
feljegyzését a családkönyvekre utalja, bár ha a 
halvaszülöttek vagy szülésközben elhaltak bejegy-
zését a halotti anyakönyvbe is beiktatni rendeli; 
a négy kerületi utasítás közül (az erdélyit nem 
ösmerem) a tiszántúli ós dunamelléki e kérdést 
nem érinti ; a tiszáninneni és dunántúli pedig, 
meglehetős egyértelműséggel azt rendeli, hogy 
a "halvaszülöttek és egyházi szertartás nélkül 

eltemetettek a halotti anyakönyvbe; az egyházi-
lag meg nem esketett házaspárok pedig a házas-
sági anyakönyvbe, sorszám nélkül, vezetendők be. 

Az illető kerületbeli lelkészeknek, termé-
szetesen, szoros kötelessége ez utasításokat, mind-
addig, míg a konvent mást nem rendel, ponto-
san teljesíteni, magam is feltétlenül teljesítem 
m i n d e n pon t j a ika t . Mindazáltal bátor vagyok a 
következőket megjegyezni; 

1. A szóban forgó eseteknek az egyházi 
anyakönyvekben a fentebb kifejtett elv szerint 
helyök nincs. De eltekintve ettől 

2. Ha a halvaszülöttek és szülésközben meg-
haltak a halotti (temetési) anyakönyvben feljegy-
zendők, okvetlenül feljegyzendők a születési (ke-
resztelési) anyakönyvekben is, mert nemcsak 
halálozás, de születés is történt. 

3. Ha az egyházi esketés nélkül tör tént 
házasságkötéseknek a házassági (esketési) anya-
könyvbe való bejegyzése elrendeltetik, nagyon 
sok házasságkötés kétszer lesz anyakönyvünkbe 
beiktatva, másodszor t. i. akkor, ha az illető 
házaspár bizonyos idő multán kéri ós nyeri meg 
az egyházi áldást. Ezenfelül 

4. Okvetlenül meghatározandó, a határidő, 
a melyen belől a lelkész a polgári hazassag 
megkötése után az egyházilag meg nem áldott 
párt anyakönyvbe bevezetni köteles. 

5. Vegyes házasoknál megtörténik, hogy nem 
a református, hanem a másik fél lelkésze esket; 
különböző helyeknél lakó feleknél pedig, hogy a 
nem helyben lakó fél lelkészénél esküsznek; hon-
nan és hogyan szerzek én erről hiteles tudomást ? 
és ha bármi ok miatt nem szerezhetek, bevezes-
sem-é az ilyen párokat a magam esketési anya-
könyvébe ? 

Mindezen ós még számos felmerülhető kér-
désekkel és bonyodalmakkal szemben csakugyan 
a legcélszerűbbnek és legtisztábbnak látszik az 
az e l j á rás , h o g y az illető egyház esketési anyaköny-

vi 



vébe csakis azon házaspárok jegyzenelök be, kik az 
illető egyház kebelében esküdtek. 

Az egyház i e s k e t é s módjára nézve is h a t á -
rozo t t u t a s í t á s k í v á n a t o s , m e r t ú g y az e ske t é s i 
be széd re , m i n t az e s k ü f o r m á r a nézve e l t é rő fel-
fogások l e h e t n e k és k ü l ö n b ö z ő v é l e m é n y e k nyil-
v á n u l t a k m á r e d d i g is, m e l y e k köz t t a g a d h a t a t -
lanul v a n n a k he lyesek , ele v i szon t t a l á l h a t ó k 
o lyanok is, me lyek igen e r ő s e n k ih ív j ák a k r i t i ká t . 

V é g e z e t r e ó h a j t a n d ó , h o g y a v é g l e g e s u ta -
s í t á s ne t a r t a l m a z z o n oly r e n d e l k e z é s t , me ly az 
i l lető o r s z á g o s t ö r v é n y n y e l vagy min i sz t e r i r en-
de le t te l e l l e n t é t b e n áll. I lyen r e n d e l k e z é s — 
t u d j u k — b e c s ú s z o t t a közös p ü s p ö k i j a v a s l a t b a 
is s u t ó l a g o s a n ke l le t t r e p a r á l n i ; b e c s ú s z o t t egyik 
k e r ü l e t i u t a s í t á s azon p o n t j á b a is, me ly azt t a r -
t a lmazza , h o g y a törvénytelen gyermekek anyjuk 
vallását követik ezután is; ho lo t t az 1 8 9 4 : X X X I 1 . 
t ö r v é n y c i k k 5. § - á n a k h a r m a d i k b e k e z d é s e s z e r i n t 
»a 7-ik é l e t é v ö k e t (sic!) m é g be n e m tö l tö t t k i r . 
l e i r a t t a l t ö rvényes í t e t t , vagy az atya által elismert 
fiú, az a t y á n a k a t ö r v é n y e s í t é s t v a g y e l i s m e r é s t 
k ö v e t ő h a t hó a l a t t k i j e l en t e t t k í v á n s á g á r a , az 
atyának vallását követi, a m e n n y i b e n ez a va l l á s 
a b e v e t t e k v a g y t ö r v é n y e s e n e l i s m e r t e k közé 
ta r toz ik .« 

Kassa. Révész Kálmán. 

Protestáns autonom ía es az 1848: XX. t.-e. 
3. §-a. 

Az önkormányzati jog, legyen az akár egyes hit-
felekezeteknek, akár egyes vármegyéknek, avagy egyes 
országoknak a birtokában, a legdrágább és legbecsesebb 
kincs, mert önkormányzati jog nélkül soha. sem az egy-
ház, sem az állam szabad, független nem lehet, nem való-
síthatja meg azon vívmányokat, a melyek csak a szabadság 
és függetlenség birtokában valósíthatók meg. 

A magyar protestáns autonomia pedig összes életé-
nek minden percében, nemcsak hitfeiekezeti, hanem magyar 
nemzeti szempontból is legdrágább és legbecsesebb kincs 
volt Magyarországon. 

Az ma is. Az lesz ezután is. 
Ha a magyar protestáns egyház a szolgaság nehéz 

igája alatt nyögött, nélkülözte a szabadságot a magyar 
nemzet és a magyar állam is. 

Ha a magyar protestáns egyház nem bírt önkor-
mányzati joggal, fel volt függesztve a magyar alkotmány is. 

Ha a magyar protestáns egyház kivívta az erőszak 
által elvett önkormányzati jogát, lehullt a rabszolgaság 
békója a magyar nemzet és a magyar állam kezéről is 
és az önkényuralmat azonnal alkotmányos kormányfonna 
váltotta fel. 

Szóval Magyarországon a protestánsok autonomiája 
s az állami önkormányzati jog, vagy az alkotmány, mindez 

ideig valóban és igazán egy táplálkozási szervvel bíró, 
egymással elválaszthatlanul összenőtt ikertestvérek valának. 

Azok ma is. Azok lesznek ezután is. 
Volt idő, a mikor még a más egyházhoz tartozott 

világi, sőt egyházi férfiak is, mint hazafiak, nemcsak fél-
tékenyen őrködtek a protestáns autonomia épségben fen-
tartása felett, hanem anyagi áldozatokkal s erkölcsi támo-
gatással is szívesen járultak annak fentartásához . . . s ha 
elvétetett, visszaszerzéséhez. 

Ugy hitfelekezeti, mint országos magyar nemzeti 
tekintetek és érdekek követelik azért, hogy Magyarországon 
a protestáns autonomia ős eredeti jog- és hatáskörében 
fentartassék ezután is csonkítatlanul és ne legyen olyan 
ár, a miért ebből csak egy parányi részecskét is odaad-
junk, avagy feláldozzunk. 

Magyarország szabadságának, függetlenségének alapja 
a protestáns autonomia volt századok óta. Csak ezen az 
alapon állhat az ingadozás nélkül a jövő évszázadok folya-
mában is mindaddig, míg lesz Magyarországon uralkodó, 
azaz olyan vallás, melynek más országban lakó, nem 
magyar feje uralkodik országok fejedelmei, királyai és 
császárai felett is. 

Míg a római katholika egyház uralkodó egyház lesz 
Magyarországon s az uralkodó ház tagjai is csak római 
katholikusok lehetnek: a protestáns autonomiát nem sza-
bad őseredeti jogaiban még csak háborgatni sem, nemhogy 
megnyirbálni, sőt anyagi haszonért, erkölcsi értékétől, szel-
lemi súlyától egészen meg is fosztani azt. 

Ezt egy igaz magyar hazafi sem engedheti meg, még 
ha római katholikus is máskülönben. 

A magyar alkotmány szabadelvűségét más nem biz-
tosítja a római pápa befolyása és a római katholikus 
klérus túlkapásai ellen, csak a magyar protestáns auto-
nomia. 

Ha ezt az állam akár elveszi, akár az 1848: XX. 
t.-c. 3. §-ának megvalósításán megveszi: Budapest csak 
fővárosa lesz Magyarországnak, de székvárosa nem, mert 
a római pápa székében fog ülni az, a ki Magyarország 
alkotmánylevelét diáknyelven fogja megírni újra, a XlX-ik 
század végén. 

Azt, hogy a magyar protestáns egyház minden szük-
séglete közálladalmi költségből fedeztessék már elvalahára? 

én óhajtom, sürgetem, követelem . . . de ezt nem az auto-
nomia árán, nem úgy, hogy a magyar protestáns egyház 
az államnak, mindenben alárendelt, készen engedelmeskedő 
rabszolgája legyen; nem úgy, miszerint nekem egy fő-
szolgabíró adja az utasítást arra nézve, hogy mint pro-
testáns lelkipásztor miben és miképen járjak el. 

Ez az én lelkipásztori tekintélyemnek lealázása s 
önbecsérzetemnek megsértése lenne, más semmi. 

Inkább élek a legnagyobb szegénységben, sőt szen-
vedek nyomorúságot, éhezem magam, éhezzék népes csa-
ládom minden tagja, de lelkipásztori méltóságomat, önér-
zetemetholmi főszolgabíró-féle állami hivatalnak alárendelni 
nem engedem soha. 



Én sem államsegélyt, sem állami dotációt el nem 
fogadok úgy. ha azért cserébe eddig élvezett egyházi 
önkormányzati jogunkat, akár saját kis ekklézsiám, akár 
az egyetemes protestáns egyház autonómiáját kell oda adni. 

De hát ki mondja azt, hogy ez így lenne? Nekem 
azt nem mondja senki, hanem egy titkos érzés súgja, 
hogy így lesz. 

Engem az eddigi »nyomok« ijesztenek! 
íme, mikor a koldus-alamizsnát adja is az állam 

egyik kezével, a másikkal már szerződést tart elénk, hogy 
azt irjuk alá és az abban foglaltakat tartsuk meg szigo-
rúan, az utolsó pontig. 

A római, görög-katholikus és görög nemegyesült 
püspökök, érsekek nem számolnak azon milliókkal, me-
lyeket a kezeik közt levő rengeteg állami birtokok jöve-
delmeznek, de a mi püspökeinknek számolniok kell a kol-
dus-alamizsna fillérek hova fordításáról is — a magyar 
államnak. 

A római, görög-katholikus és görög nemegyesült közép-
iskolák és főiskolák állami vagyonból tartják fenn a legfé-
nyesebben magokat, de azért hitfelekezeti jellegűek és 
szelleműek a szó legtágabb értelmében, s ezt a hitfele-
kezeti jelleget az állam tudomásul sem akarja venni, míg, 
ha protestáns középiskolát segélyez, elvesz egy megfelelő 
értéket az iskola protestáns jellege és szelleméből., olyan 
befolyást biztosítván magának az intézet legfontosabb ügyei-
ben, a mi nemcsak sérti, hanem porig alázza a protestáns 
autonomiát. 

De hát ez is természetes, mondják igen sokan, mert 
az igazság ez: adok, hogy adj! 

Nem írom alá, nem fogadom el! Ez nem így igazság, 
hanem megfordítva. Mi már adtunk sokat, adjon tehát az 
állam is valamit! 

Az igazság ez: adjon a magyar állam a magyar 
prot. egyháznak mindent, a mire ennek szüksége van, arra 
nézve, hogy kulturális s magyar nemzeti nagy céljait, 
törekvéseit megvalósíthassa, de adjon azért, mert a magyar 
prot. egyház sokkal többet adott már neki ennél, adta 
létrejöttét, adta létezhetésének, fennállhatásának alapját, 
adta életét és mindenét. 

Ha a prot. autonomia nincs, alkotmányos magyar 
kormány helyett ma is cseh beamterek kormányoznának 
és uralkodnának Magyarországon. 

Szóval én az 1848: XX. t.-c. 3. §-ának megvaló-
sítását úgy várom és úgy óhajtom, hogy e miatt a magyar 
prot. egyház autonómiája semmi kárt se szenvedjen. 

De hát ezen az alapon saját nyilt ellenségeit is 
fizesse, dotációkkal lássa el a magyar állam ? 

Szerintem az, hogy ezt tegye, homlokegyenest ellen-
kezik a 48 szellemével. 

Erről később, ha Isten éltet. 

Ágya. Nagy Sándor, 
ev. ref. lelkész. 

Még egy őszinte szó, 
»A konventig vagy a zsinatig« című felszólításhoz. 

Győry Lajos úrnak e Lap 43. és 44. számában 
a jelzett cím alatt megjelent cikkére — és pedig annak 
befejezését meg se várva — válaszolt ugyan már a duna-
melléki ev. ref. egyházkerület nagyérdemű püspöke s bemu-
tatta, hogy az általa fogalmazott, s egyházkerülete által 
kiadott »lelkészi utasítás* azon passusa, hogy »a házasuló 
feleknek úgy egyházi hirdetése, mint egyházi esketése 
ezentúl maguknak a házasulóknak szabad elhatározásától 
függ«, nem elvül vagy épen követendő szabályul van fel-
állítva, hanem mint az 1894: XXXI. törvénycikk törvény-
beli következménye s indokolásául azon rendelkezésnek 
van felhozva, hogy »az eddigi hirdetési és esketési díjak 
jövőben a felek szabad elhatározására hagyandók«. Egy-
úttal rámutatott a püspöki válasz arra is, hogy az egy-
házi összeadáson kívül más egyéb fontos egyházi és vallásos 
kötelességek is vannak, melyeknek teljesítése szintén a 
hívek szabad elhatározására van hagyva a nélkül, hogy 
ezen kötelességek teljesítésének elmulasztása egyházi fenyí-
ték alá esnék. 

Minthogy azonban én arra nézve, hogy a házassági 
törvény hatályba lépte után van-e, lehet-e helye előzetes 
egyházi hirdetésnek? elvileg külön véleményben vagyok 
és mivel a püspöki válasz az illető cikk befejezését meg-
előzte; nem tartom meghaladott és célszerűtlen dolognak 
Győry Lajos úr úgyis terjedelmes felszólalásával bővebben 
foglalkozni. 

Részemről úgy vagyok meggyőződve, hogy 1895. 
évi október hó első napja, mint a házassági jogról szóló 
országos törvény hatályba lépte után házasulok egyházi 
hirdetése többé helyet nem foghat, hanem az, kapcsola-
tosan az egyházi összeadással, már csak a törvényesen 
egybekelt házasultakra szorítkozhatik. 

Ugyanis az idézett törvény 149-ik, s az életbelép-
tetésre vonatkozó miniszteri utasítás 67-ik §-ából szerin-
tem egyáltalában nem következtethető, hogy a házasulok 
mellőzhetlen polgári hirdetését megelőző, vagy azzal egy-
idejű egyházi hirdetés meg volna engedve, sőt erre mint-
egy utasítva volnának a házasuló felek. 

Az 1894: XXXI. országos törvényben foglalt házas-
sági jog egységes, következőleg egységes az általa szabá-
lyozott házasság is; kötelező polgári házasság mellett 
egyházi házasság nem létezhet; az eddig törvényen alapult 
egyházi hirdetés az ezt követő egyházi házasságkötésre 
vonatkozott; ez pedig a törvény rendelkezéséből meg-
szűnvén, a vele kapcsolatos hirdetés tárgytalanná vált. 

A jelzett 149. §. különben is a törvény anyagi 
részének zárpontja, miből egyenesen folyik, hogy azon 
vallási kötelességek, melyek benne részletezve nincsenek, 
nem a házasságkötés előtti, hanem az ezt követő időre 
vonatkoznak, így tehát a törvény zárpontja csakis a már 
törvényes és jogérvényes házasságra lépett feleknek más 
államokban is — hol a polgári házasság be van hozva 
— szokásban levő egyházi összeadását, illetőleg lelkészi 
megáldását értette és érthette, mit különben már a meg-
előző 123. §-nak az akadálytalan utólagos egyházi össze-
adást tárgyazó világos rendelkezése is kétségtelenné tesz. 
Fenmarad tehát az utólagos hirdetés, nem a házasulok, 
hanem a házasultak egyházi hirdetése, vagyis az illetékes 
polgári tisztviselő előtt jogérvényesen egybekelt házasfelek 
egyházilag megtörtént összeadásának a gyülekezetek előtt 
a szokásos vasár- és ünnepnapokon legalább egyszeri díj-
mentes kihirdetése, hogy ezáltal is buzdíttassanak a hívek 
a két evangelikus egyháznál ugyan szentséget nem képező, 
de a valláserkölcsi életbe a legmélyebben beható s egész 



a sírig tartó házassági szövetségnek ünnepélyesebbé s 
emlékezetesebbé tételére, hogy az egyház szolgája által 
az illető felekezet szertartása szerint az egymás iránti 
kölcsönös hitvestársi hűségre és szeretetre megeskettetvén 
s magának a házasságot szerző nagy Istennek áldása is 
reájok kikéretvén, legyenek nemcsak törvényes, hanem 
egyszersmind az Isten áldásában is részesült hites házaspárok. 

Hogy pedig a megtámadott egyházkerületi lelkészi 
utasítás az egyházi hirdetés és esketés díjait a felek 
szabad elhatározására bízza, ez nézetem szerint nagyon 
is helyes és indokolt intézkedés, mert ha a célba vett 
polgári házasságkötés kihirdetése és a házasságkötésnél 
való közreműködés díjmentes, sőt ha az illetékes polgári 
tisztviselő köteles a házasság megkötéséről a házas felek-
nek bélyeg- és díjmentes tanúsítványt azonnal kiszolgál-
tatni, miért idegeníttessenek el a házasfelek, a minden-
esetre űjabb idővesztéssel sőt esetleg költekezéssel is járó 
egyházi összeadástól s ennek kihirdetésétől az eddigi 
stóladíjak megkövetelése által, s vájjon helyeselhető-e, 
hogy pénzért osztogattassék az Isten áldása, midőn az 
egyházi összeadásnak többé nincs meg azon törvényes 
joghatálya, mely indokolta leginkább az eddig egyházilag 
végzett házasságkötésért szedett stóladíjakat 

Nincs tehát itt szó arról, hogy a ref. egyházkerü-
letek lemondtak volna egyházuknak a házasságkötésre 
vonatkozó jogáról, vagy hogy e tárgybeli — sajnos nem 
egybehangzó — hatázozataik antipápaságból s túlságos 
szabadelvűsködésből, vagy egyházuk jövője fölötti aggo-
dalmaskodásból származtak volna. 

Igaz, hogy ref. lelkészeink érzékenyen károsodnak 
a stóladíjak talán legjelentékenyebb részének elvesztése 
által, de ezen veszteség leginkább a különben is jövedel-
mezőbb lelkészségeknél válik jelentősebbé, azonban némi-
leg mérsékelve lesz az egyházi összeadásokért a vagyo-
nosabb hitfelektől bizton remélhető önkéntes díjakkal. 

Lelkészeink jövedelmének a legújabb törvényhozási 
intézkedésekkel okozott csökkenése szolgáljon hathatós 
indokul arra, hogy az 1848: XX. t.-cikkel biztosított 
állami dotáció, illetőleg a jelen társadalmi viszonyoknak 
megfelelő lelkészi congrua-pótlék kiszolgáltatását a két 
evangelikus egyház a legerélyesebben követelje, addig 
pedig, míg az bekövetkeznék, hassunk oda, hogy tehető-
sebb egyházaink — mint ez például Jászkiséren, de való-
színűleg már máshol is megtörtént — az egyházi eske-
tésnek feltétlenül ingyenessé tétele mellett, az e címen 
megszűnt lelkészi illetmények fejében aránylagos évi áta-
lányösszegekkel adjanak kárpótlást. Vajha akár állami 
dotáció, akár egyházaink értékarányos megváltása által 
nemcsak az esketési, hanem a keresztelési és temetési 
stóladíjakat is megszüntethetnénk. 

Á Győry Lajos úr felszólalásában felhozott okok és 
körülmények, s különösen az 1894 . XXXII. t.-c. 1. §-a 
elleni védekezés mindenesetre fontosak s figyelemreméltók, 
de szerintem mégse indokolják az előzetes egyházi hir-
detésnek — ha ugyan ez a házassági törvény ellenére 
elfogadtatnék — további fentartását, sőt annak és az 
egyházi összeadásnak ref. felekezetünkre nézve javasolt 
kötelezővé tételét. 

A taxatíve megállapított házassági akadályok kinyo-
mozásával maga a törvény elég kimerítőleg intézkedik, 
a hirdetési eljárást pedig úgyszólván túlóvatossá és túl-
szigorúvá teszi, míg az eddigi egyházi hirdetés köztudomás 
szerint lanyhább és felületesebb volt. Ha mind e mellett 
is létesülnek érvénytelen és semmis házasságok, ezért a 
felelősség magukat az eléggé kikérdezett, sőt a megkívánt 

_okiratok bemutatására utalt házasulókat s a házasság-
kötésnél vigyázatlanul eljáró polgári tisztviselőket terheli. 

Cikkíró úr maga is elismeri, hogy az általa hang-
súlyozott előzetes egyházi hirdetésnek szintén az a célja, 
a mi a polgári hirdetésnek, hogy t. i. az esetleg létező 
törvényes házassági akadályok felfedeztetvén, a házasság-
kötést teljesítő polgári tisztviselőnek kellő időben bejelen-
tessenek. 

A mennyiben pedig felszólaló úr az előzetes egyházi 
hirdetésre való személyes jelentkezést s az általa hazánk 
némely vidékein szokásban levőnek mondott kézbeadási 
arra kívánja felhasználni, hogy lelkészeink a házasulókkal 
személyesen érintkezve, ezeket különben, s vallásos érzel-
meikben erősítsék, különösen pedig vegyes házasságra lépés 
esetében a saját felekezetökhözi ragaszkodásban s gyer-
mekeiknek a más felekezet részére való kiszolgáltatás 
elleni küzdelemben támogassák, erre csak az a megjegy-
zésem, hogy kései dolog a lelkipásztorkodást már a házas-
sági hirdetésre jelentkezésnél s a kézbeadásnál kezdemé-
nyezni, lelkészeinknek ez alkalommal a házasuló felekkel való 
rövid érintkezésétől egyátalában nem várható azon sikeres 
eredmény, melyet cikkíró úr feltételez A vegyes vallású 
házasulok eljegyzésénél, úgy a köznépnél általánosabban 
elterjedt kézfogónál, melyek minden lelkészi közbejövetel 
nélkül rokoni és baráti körökben társadalmilag történnek, 
egyik vagy másik részről okvetlenül szóba kerül s azonnal 
el is határoztatik a gyermekeknek melyik felekezethez 
való tartózandósága, melyet az egyházi hirdetés vagy 
kézbeadás végett esetleg megkeresett lelkész többé meg 
nem változtathat, mert a fiatal házasulókat rendszerint a 
szenvedély s a minél elébbi összekelhetés ösztöne vezetvén, 
gyermekeiknek mely vallásban leendő nevelésével nem igen 
törődnek, s a családi megállapodásban megnyugosznak, a 
lelkésznek ez elleni komolyabb intelmei vagy épen eről-
tetései pedig egyenesen az egyházi összeadás mellőzését, 
sőt a házasulőknak már eddig is gyakori hittérítéseit ered-
ményezik. 

Elébb kell tehát kezdeni a lelkipásztori gondozást, 
sokkal korábban, már a gyermeki szivekben kell a hit 
magját elvetni, ott a saját egyházunkhoz, a ref. felekeze-
tünkhöz, magyar fajunkhoz és nemzetiségünkhöz való áll-
hatatos ragaszkodást meggyökereztetni s ezt a felserdült 
és házasulandó mindkét nemű ifjúság keblében folyvást 
ápolni, fejleszteni. Csak az ekkép hitökb'en és felekezetünk 
iránti lelki ragaszkodásokban megerősödött egyháztagjaink-
tól várhatjuk azután, hogyha körülményeiknél fogva vegyes 
házasságra szándékoznak lépni, mint férjek s család-
alapító apák a törvényengedte egyességet arra használják 
fel, hogy összes gyermekeiket saját egyházuk számára 
megtartsák, ha pedig ezt mint férjhez menő nők ki nem 
vihetik, a vallásukra nézve káros egyességtől tartózkodva, 
legalább leánygyermekeiket saját felekezetük részére a tör-
vény oltalmával biztosítsák. 

A canonicus napok tiszteletben íartasa, miután ezek 
a köznépnek is tudomására vannak, s általa rendszerint 
eddig is tekintetbe vétettek, de lelkészeink által a gyüle-
kezeteknek időnként, a szószékből is figyelmébe s emléke-
zetébe hozhatók, előzetes egyházi hirdetés nélkül is kiesz-
közölhető a polgári házasságkötéseknél, a hívek által célba 
vett egyházi összeadás pedig ügy sem történhetik előleges 
bejelentés s lelkészi közreműködés nélkül. 

* * * 

Ne erőltessük tehát az egyházi hirdetést és egy-
házi összeadást, s az ezt igénybe nem vevő, de törvé-
nyes házasságban élő hitfeleinket ne ítéljük el, midőn a 
nyilvános paráznákat és köztudomású házasságtörőket se 
tiltjuk el az úrasztalától s nem zárjuk ki egyházunk kebe-



léből; ne kövessük a pápás egyház főpapjainak ismeretes 
utasítását, kik a házasság szentségét, mely a hitvestársak 
sziveiben lakozik, a saját cifra szertartásaik szerinti és 
saját lelkészeik általi egyházi összeadás külsőségébe he-
lyezik, ne utánozzuk a pápista papokat, kik törvényes 
házasságra lépett hitfeleiket ágyasságban élőknek tekintik, 
s a házasság szentségében egyházi összeadás útján nem 
részesülőket egyházi fenyítékkel, a többi szentségek elvo-
násával s az egyházi temetés megtagadásával rémítik, 
míg ők maguk a hitök szerint szentséget képező házas-
ságtól tartózkodva, a tisztességes házas élet örömeit alat-
tomos s erkölcsileg tilos utakon bujkálva élvezik. Örül-
jünk, hogy a saját felekezetünk közt is elhatalmasodott 
vadházasságokat, s az ezekből származott apátlan gyer-
mekeket polgári úton s ingyenesen törvényesíthetjük. 

Úgy látszik, hogy felszólaló Győry Lajos úr figyel-
mét kikerülte azon sajnos, de nem tagadható körülmény, 
hogy a legújabb időkben annyira terjeszkedő unitáriusok, 
baptisták és nazarénusok legnagyobb járuléka a mi ref. 
egyházunkból szakad ki, a házassági kötelék egyházi fe-
szélyezése által ne szaporítsuk a felekezetnélküliek és 
szektások számát, úgyis megteszi ezt a vallás szabad 
gyakorlatát tárgyazó már legközelebb hatályba lépendő 
országos törvény; a cura pastoralis mellett ne feledjük 
s ne hanyagoljuk el a prudentia pastorálist, a különben 
is már elég nagy bajból ne csináljunk még nagyobbat; 
tartsuk meg ezen régi szabályt: »nisi utiíe est quod faci-
mus, vana est glória«. 

Tóth Lajos. 
ügyvédj egyháztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Pár szó a középiskol ai vallástan árok 
kérdéséhez. 

Erdélyi egyházkerületünk igazgatótanácsa, tekintve 
azon körülményt, hogy a kerület kötelékébe tartozó több 
középiskola részint a már kapott, részint a már kapandó 
államsegély folytán azon előnyös helyzetbe jutott, hogy 
rendes vallástanári állásokat szervezhet, felírt az egyetemes 
konventhez, hogy határozza meg a legközelebbi ülésében 
a vallástanárok kvalifikációját. 

Valóban itt az ideje, hogy ezt a nagy horderejű 
ügyet rendezzük, annyival is inkább, mert a változott 
egyházi viszonyok ezt a kérdést is nagyon előtérbe tolták 
s anyaszentegyházunk legégetőbb kérdésévé tették. 

Az ügy előzményei a következők. Az erdélyi egy-
házkerület igazgatótanácsa még 1890-ben felhivta a nagy-
enyedi theol. fakultást, hogy készítsen ez ügyben javaslatot. 
A javaslat a következő: »Középiskolai növendékeink val-
lásos oktatása, akár tisztán paedagogiai, akár pedig egyházi 
és állami szempontból oly kiváló fontosságú, hogy elha-
nyagolása az iskolák falain beiül és künn az életben egy-
formán megtermi gyümölcseit. Tanári karunk is elérkezettnek 
látja az időt, midőn középiskolai vallásos oktatásunk érde-
kében elodázhatatlanul intézkedni kell. A középiskolai val-
lásos oktatásra specifice kvalifikált oly szakerők alkalmaz-
tassanak, kik a többi rendes tanárokéval egyenlő jog és 

javadalom mellett egyenlő kötelességeket is teljesítenének, 
tehát a valláson kívül még más tantárgy tanításával is 
megbízatnának. A theol. fakultás azt látja helyesnek, hogy 
a vallástanári vizsgálat tárgyait paedagogiai s philosophiai 
disciplinák alkották. 

De kérdés, hogy a disciplinák köréből mik képez-
hetnék a vallástanári vizsga természetes tárgyait. 

Hogy e kérdésre helyesen felelhessünk, figyelembe 
kell vennünk azon körülményt, hogy vallástanári vizs-
gára csak papi szigorlatot kiállott egyének volnának bocsát-
hatók, úgy de ezek az általános nevelés és oktatástanból 
már kiállották a vizsgát, nekik tehát a már megszerzett 
ismeretet csak ki kellene bővíteniük oly irányban, hogy 
a vallásos oktatás tárgyából, vájjon mit és hogyan kel-
lene feldolgozni, más szókkal: a középiskolai vallásos 
oktatás módszertanával kellene alaposabban és részleteseb-
ben megismerkedniök. A philosophia disciplinák köréből 
ismét csak azon tárgy jelölendő ki, mely a theol. tudo-
mányokkal a legközvetlenebb áll kapcsolatban, tehát a 
philosophiának a propaedeutikai része, vagyis philoso-
phia és logika, meg a philosophia története, mint a philo-
sophiai képzettség nélkülözbetlen alapföllétele. Ekként: a 
vallástanári vizsgálat tárgyai lennének: 

a) A középiskolai vallásoktatás módszertana. 
b) Philosophia propaedeutika: lélektan és logika. 
c) Philosophia története. 
Vizsgálatra a papi szigorlatot »jelesen* kiállott 

és külföldi vagy akár hazai egyetemen legalább egy 
tanéven keresztül szorosabb értelemben vett philosophiai, 
paedagogiai és didaktikai vagy akár theologiai tudomá-
nyokat hallgatott papok vagy papjelöltek bocsáthatók. 
Theologiai tanárok és okleveles theologiai tanárjelöltek 
a középiskolai vallástanárságra kvalifikáltnak tekintetnek. 

A középiskolai vallástanárok ugyanazon bizottság 
előtt állják ki a vizsgát, mint a theol. tanárok. Ezen ok-
leveles vallástanárok tanítanák középiskoláinkban a vallást 
és lélektant meg a logikát hetenként 20 órán és e mellett 
vezetnék az iskolai isteni tiszteletet. (Ez a javaslat azon-
ban még egy egyházkerületben sincs végrehajtva.) 

A másik javaslat a következő: 
1894. július hó 6-án a ref. középiskolai vallás-

tanárok Debrecenben értekezletet tartottak, mely a követ-
kező főbb pontokban állapodott meg: 

1. Óhajtandó, hogy jövőre minden főgimnáziumban 
rendes és pedig jeles elméleti képzettségről tanúskodó, 
lelkészi oklevéllel bíró szaktanár alkalmaztassék a vallástan 
tanítására s a tanulók valláserkölcsi gondozására, rendes 
tanári fizetéssel és jogokkal, míg ez megtörténhetnék, 
addig: 

2. A jelenleg állandó alkalmazásban levő gimná-
ziumi vallástanárok és egyéb tanszakok tanárai között 
a tanári javadalomra és jogokra nézve minden különbség 
szüntettessék meg. 

Az értekezlet ezen javaslatát, a tiszántúli egyház-
kerület közgyűlése 1895 május havában elfogadta s ilyen 
értelemben való intézkedésre felhivta a kebelbeli gimná-



ziumok fenntartó testületeit s e szerint Joó István, a gim-
náziumok egyházi felügyelője jelenti, igyekeznek is ezek 
az egyházkerület fent említett végzésének eleget tenni. (Ez 
a javaslat egy egyházkerületben végre lett hajtva.) 

Tartja magát még olyan nézet is, mely egészen az 
enyedi álláspontra helyezkedik, csak attól épen abban 
különbözik, hogy az illető vallástanár a philosophiai és 
paedagogiai vizsgát a középiskolai tanárokat vizsgáló bi-
zottság előtt tegyék le, hogy így aztán az állam is ismerje 
el őket tanárokul. 

Van még olyan nézet, mely azt mondja, hogy az 
illető tegyen papi és teljes tanári vizsgát s így mint két 
diplomával bíró egyén alkalmaztassék középiskolai vallás-
tanárul. 

Ilyen magas kvalifikációval bíró ember bajosan megy 
vallástanárnak s ilyen egyén jövőben ritka lesz, mint a 
fehér holló, hanem lesz olyan, a ki elvégezvén a theolo-
logiai kurzust, a törvény engedelmével még hallgat az 
egyetemen két évet s annak végeztével valamelyik szak-
csoportból tesz tanári vizsgát, de azonban a három papi 
szigorlat letevését elmellözi. Az ilyeneket lehet alkalmazni 
magyar, latin, számtan, természettan stb. tanárául, de 
vallástanárnak nem, mert hiszen azon tantárgyakból, me-
lyeket tanítania kellene, pl. prot. egyháztörténet, egyetemes 
egyháztörténet, symbolika, morál, vallástanítás módszer-
tana stb. lelkészi (vallástanári) szigorlatokat nem tett. 

Ez az ügy nem régibe a konvent előtt is megfordult 
(lásd konventi jkönyv 1893. 45. sz.) a főtiszt, konvent 
azonban a dolog végleges megoldását elhalasztotta, de 
annyit kimondott, hogy: »addig is, míg e nagy fontosságú 
kérdést a maga egészében meg lehetne oldani, konventünk 
felhívja az iskolafentartó testületeket, hogy mindenesetre 
törekedjenek arra, hogy középiskoláinkban a vallástanítás, 
lehetőleg egy tanár kezében összepontosíttassék«. A kon-
vent akkor az egy szaktanár mellett foglalt állást. 

A dolgok rokonságánál fogva felemlítem, hogy 
miként van ezen kérdés más egyházaknál megoldva: 

I. Ág. hitv. egyház. Lutheránus testvéreink a legutóbb 
tartott zsinatain a következőleg oldották meg ezen kérdést: 

a) Fölszentelt papoktól semmi közelebbi kvalifikáció 
nem kívántatik. 

b) A vallástanári vizsgálat tárgyául kijelöltettek álta-
lános vallástanításban neveléstörténet, didaktika, neveze-
tesen a középiskolák didaktikája, különös tekintettel a 
vallástanításra, philosophia-történet. 

Ezen vizsgára csak azok bocsáttatnak, kik a theol. 
szakvizsgát letették. 

c) A vallástanári állás felekezeti intézeteknél rendes 
tanári állásnak tekintetik s ez minden tekintetben egven-
jogosíttatik a többi rendes tanárral. 

Ezek kvalifikációján az államnak nincs semmi bele-
szólása. Tanítanak vallástant s vezetik az iskolai isteni 
tiszteletet. 

II. Róm. hath. egyház. Itt a felszentelt áldozárok 
tesznek ügynevezett »középiskolai hittanári vizsgát« saját 
püspökük elnöklete alatt tartott vizsgáló bizottság előtt. 

Vizsgálat tárgyai: A vallástanítás módszertana (felsőbb 
fokon), nevelés és philosophiai disciplinák. Az ilyen vizs-
gát letett papokat alkalmazza a felekezet és a szerzetrend 
saját iskoláiban. 

Ezeket nevezi ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az állami s a királyi kath. középiskolákhoz rendes hit-
tanárokul. Ők a hitszónokok s tartják rendesen »az iskolai 
isteni tiszteletet* (Exhortacio). A gör. kath. egyháznál 
épen így van. 

* * * 

Ezek azok a javaslatok és nézetek, melyek e nagy-
fontosságú kérdésről időközben felmerültek. 

Mellékesen megjegyzem, hogy a dunántúli, duna-
melléki és tiszáninneni egyházkerületek a gyakorlatban 
a tiszántúli egyházkerület végzéséhez csatlakoztak. 

Bármelyik nézetet emeli is törvényerőre a konvent, 
az anyaszentegyháznak egy régóta vajúdó nagy kérdését 
fogja megoldani. 

Még egyet. A ref. egyetemes egyház 21 középisko-
lájában 12-ben van alkalmazva véglegesen vallástanár, 
kik több mintegy évtizeden át voltak ezen ügy szó-
szólói s zászlóvivői, s kik nagyobb részt meglett családos 
emberek, ebből kifolyólag a hozandó határozatnál tekin-
tettel kell lenni ezekre s úgy szabni meg esetleg a lelké-
szinél magasabb kvalifikációt, hogy ők ennek eleget te-
hessenek, nehogy ellenkező esetben jogaikban, fizetésökben 
s előmenetelükben gátolva legyenek. Videant consules! 

Senex. 

T Á R C A . 
Erasmus és Luther kora. 

Három felolvasás. 

I. A római egyház a reformáció előtt. 

(Folytatás.) 

A papság, a mint mondám, ki volt véve a világi 
birók joghatósága alól. Csak papi birák ítélhettek fölötte. 
A papi birák joghatósága azonban lassanként kiterjedt 
mindenkire, a kit clerknek (clericusnak) hittak, vagyis a ki 
nevét le tudta írni vagy valamennyire olvasni tudott. Ha 
valamelyik rabló vagy gyilkos kimutatta, hogy tud írni és 
olvasni: ügyét áttették a püspök törvényszékéhez, a hol 
aztán megválthatta magát — pénzért. 

Ilyen volt a papság világi tekintetben. A vallás 
szempontjából még rosszabbul álltak a dolgok. A gyakor-
lati vallásosság a XVI. század elején Európaszerte való-
ságos vásár volt. Nem szólok a római egyház titokteljes 
tanairól. A XVI. század elején ugyanazokat a tanokat 
vallotta az iskolákban és a theologiai értekezésekben, a 
melyeket virágkorában vallott. A magam részéről azt val-
lom, hogy nem nagyon fontos, milyen formákban fejezik 
ki az emberek hitöket. A főkérdés az: mit fejeznek ki ? 
Míg a lelkiismeret szava erős s még élénken él a lelkek-
ben az a meggyőződés, hogy a világ fölött van egy igaz-



ságos Isten, a ki az embereket megítéli egykor cseleke-
deteik szerint: addig másodrendű kérdés, hogy latinul 
mondják-e el a Miatyánkot vagy angolul s protestánsok-
nak nevezzük-e magunkat vagy katholikusoknak. (Csak 
rómaiak ne legyünk.) De a XVI. század elején a lelkiis-
meret elaludt már egészen. A forma és szertartás: ez volt 
minden mindenekben. Milyen gondolatokat táplálhattak 
azok az Istenről, a kik azt hitték, hogy a meghaltak ro-
konai az elköltözöttek lelkeit pénzen válthatják ki — a 
szó szoros értelmében pénzen válthatják ki?! E kiváltás 
úgy ment végbe, hogy jól megfizették a papokat és azok 
misét mondtak a meghaltak lelkeiért. 

A vallás a nép szemében azt jelentette, hogy a más-
világ kulcsai a papok kezében vannak. Ha valaki rendesen 
elment a papjához, megvallotta bűneit s az ostya vétele 
után megkapta a lélmentést s akkor aztán rendben volt 
minden. Két vallásos kötelesség volt: a gyónás és a misére 
járás. Ha valaki bűnt követett el, kiszabták rá a bünte-
tést, de pénzért elengedtek neki mindent. Ha lelke hábor-
gott valakinek, azt ajánlották neki, hogy zarándokoljon el 
valami szent forráshoz vagy csudatevő képhez, a hol 
majd segítenek rajta. Csak üres kézzel ne menjen, mert 
az egyház csak azt áldja meg, a ki fizet. Szászországban 
volt egy kép, mely Szűz Máriát s gyermekét ábrázolta. 
Ha valaki bőkezűen fizetett, a gyermek kegyesen megha-
jolt, ha pedig sovány volt az adomány, elfordult s jaj volt 
a zarándoklónak, ha újra erszényébe nem nyúlt. Ezt a 
képet ma már csak, mint nevezetes régiséget, úgy muto-
gatják. Egy másik ilyen kép Boxley-ben, Kentben oszto-
gatta a zarándokok ezreinek kegyeit, ha jól megfizettek 
neki. Mikor a reformáció hajnala felderűit, kitűnt, hogy 
mind a két képet drótokkal forgatták s a boxley-i képet a 
nép darabokra törte. 

Még a halál sem vetett véget a zsarolásnak. Sőt a 
papság a halottak birodalmában még nagyobb úr volt, 
mint a földi életben. Ha valaki meghalt, szerettei nagyon 
aggódtak lelke üdvösségéért. Ha vette a jegyeket, a pokolba 
nem juthatott. De mivel nem volt tökéletes szent, hát a 
menny bezárult előtte. így hát a tisztító tűzbe került s a 
pap, ha jól megfizették, kiszabadíthatta. A misés papság 
— a mint nevezték — nagyon jól jövedelmező foglalatos-
ság vala. Nem is kellett érte sokat tanulni. Egy csomó 
formula betanulása után felszentelték a nyomorultat. Aztán 
mily sokat használt egy mise! Egy-egy évet törölt ki a 
tisztító tűzben nyögő lélek büntetési éveiből. Sokszor 
egy oltárnál két pap is mormolta a mise szavait, mint 
mikor két muzsikás egy dalnak két különböző részét zengi 
ugyanazon egy időben. Sebaj ! A fődolog az volt, hogy a 
felső hatalmak megkapják a misét, a pap meg — a pénzt. 
Ennyire megromlott az egyház. De hát a legfenségesebb 
dolgok is gonoszokká válnak, ha visszaélnek azokkal. Ha 
a hegyi beszédet vagy az apostoli hitvallást minden ér-
zelem nélkül hadarja el valaki: bizony lelkében csak 
kárt vall. 

Spanyolországban ma is lehet látni ama bűnös keres-
kedés nyomait. Minden spanyolnak, szegénynek és gazdag-
nak egyaránt kell vennie évenként egy pápai buliácskát, 
vagyis egy bűnbocsánatot hirdető cédulát. E kis bullácskák 
mivoltára nézve eltérő véleményeket táplálnak a római 
egyház legbeavatottabb tudósai is; csak az bizonyos, hogy 
szerintök a lélek üdvössége szempontjából nagyon hasz-
nosak. A bullácskák hasznát ilyenformán magyarázzák. 
Minden bűnért kétféle büntetés j á r : egyik a lelkiismeret 
furdalása, másik a külső büntetés. A mikor az Isten meg-
bocsátja a bűnöket, még mindig kijár a külső, a földi 
büntetés. Ha dőzsölés által valaki elrontja az egészségét, 
megbánhatja kicsapongásait s bocsánatot is nyerhet azokért, 

de a betegség azért megmarad. Tegyük a betegség helyébe 
a földi büntetést meg a purgatoriumot s megtaláltuk a tért, 
a hol a bűnbocsátó cédulára szükség van az Isten bocsá-
nata után is s a hol a bűnbocsátó cédula használhat. A 
földi büntetés és a purgatórium kikerülésére árulják hát 
a spanyolok olcsó pénzért mai napig is a kis bullácskákat. 
Azzal is bíztatják egyébiránt a spanyol papok híveiket, 
hogy a ki jó ideig imádkozik valamelyik kép előtt, az bűn-
bocsánatot nyer. Ha még tovább imádkozik, száz, ezer 
vagy tízezer évet imádkozhat le a purgatoriumban töl-
tendő évekből. Egy helyen azt vettem észre, hogy akárki 
így egy kis fáradsággal 150,000 évvel rövidítheti meg a 
purgatoriumban leendő szenvedéseit. Egy protestáns ember 
ugyancsak bámulhat az ily dolgokon. Hiszen protestáns 
létére örülhet, ha pokolra nem vettetik! 

Vannak spanyol templomok, a melyekben táblács-
kákat függesztenek ki, melyeken e szavak állanak: »Hoy 
se sacan animas*. Az idegen ember nem is sejti e szavak 
nagyszerű értelmét. De a spanyol megérti, hogy: ma lel-
kek váltatnak ki és siet, egy csomó pénzt dob a kitett 
tányérra, megmondja az elköltözött nevét s azzal a lélek 
kiszabadul a purgatoriumból. Az ember csak azt csodálja, 
hogy egvátalán lakója lehet a purgatoriumnak, ha ily 
könnyen ki lehet szabadítani a lelkeket. 

Manapság mindez inkább csak komédia. Nem kerül 
sokba az embereknek. Tán nem is igen hisznek benne. 
De valamikor nagyban ment az ilyen kereskedés s min-
denki helyeselte. Ma a tisztességesebb pápisták még Spa-
nyolországban sem szeretik ezt a lélekvásárt. Nyíltan 
nem lépnek fel ellene, de a hol csak lehet, nevetségessé 
teszik. Egy spanyol beszélyíró valamelyik beszélyében 
leírja, hogy a paphoz a lelkek kiváltása napján egy ember 
lépett, megmondta barátja nevét, pénzt dobott a tányérba 
s azt kérdezte: »Hát kinn van már barátom lelke a pur-
gatoriumból?* »Kinn« »Egészen bizonyosan?* »Bizonyo-
san« felelt a pap. »No, ha kinn van, vissza már nem 
viszik. Kérem Tisztelendő Ür, rossz pénz volt biz7 az, a 
mit a tányérba tettem.* 

De hagyján még a bűnbocsátó cédulák árulása is! 
Még ennél is iszonyúbb volt a zárdák erkölcstelensége. 
Nők előtt e dolgokról beszélni csak általánosságban lehet. 
A zárdákról szóló tudósítások oly sok alávalóságot közöl-
nek, hogy még részrehajlatlan írók sem akartak hitelt 
adni azoknak. Sokan azt mondják, hogy az egyház világi 
tagjai el akarták tulajdonítani a szerzetesek óriási vagyo-
nát s ezért költötték a barátok ellen azokat a megbélyegző 
történeteket, hogy csak igazolják a szerzetesek vagyoná-
nak eltulajdonítását. Ha ez igaz lenne is, akkor is azt 
kérdezhetnők: kinek a kezében volt a világiak nevelése ? 
A szerzetesekében. Tehát ők felelősek, hogy a világiak oly 
kapzsiak voltak s még rágalmazták is tanítóikat. De — 
fájdalom — a szerzetesek csakugyan nagyon romlottak 
voltak. Bizonyságaik előtt a római katholikusoknak is 
meg kell hajolniok. VII. Henrik uralkodása alatt sok apát-
ság iszonyú romlottságáról tettek jelentést a canterbury-i 
érseknek, Morton bibornoknak. Az érsek nem avatkoz-
hatott saját jogán az apátságok ügyeibe s a pápától nyert 
külön felhatalmazást. Soha a leggonoszabb protestáns sem 
rajzolt oly képet a szerzetesekről, mint Morton bibornok. 
Nyilvános felolvasásban még csak ezredrészét sem mond-
hatom el annak, a mi jelentésében foglaltatik. A barátok 
kövérek, lusták, érzékiesek voltak. A bűnről csak egy véle-
ményük volt, t. i. hogy az valami nagyon kellemes dolog. 
A ki a részleteket akarja tudni, tekintse meg a bibornok 
jelentését a canterbury-i érsek könyvtárában. 

E jelentés megírása után egy negyedszázaddal később 
Németországban egy könyv jelent meg, melynek címe: 



Epistolae obscurosum virorum. E könyv ma is szálka a 
pápisták szemében. Az obscurus emberek, a kiket a szerző 
úgy tüntet fel, mintha ők írták volna azokat a leveleket: 
szerzetesek, papok. A levelek konyhalatinsággal vannak 
írva, a hogy akkoriban a papok egymással beszélni szok-
tak- E Tisztelendő férfiak erkölcsi és értelmi állapotát 
rajzolják ama levelek sok, de nem rossz akaratü satirá-
val. Hogy mit mondanak ama levelek a papok és szer-
zetesek erkölcsiségéről: arról hallgatok ezúttal. De egy 
pár oly példát hozok fel, a mely értelmiségökre nézve 
jellemző. 

Egy kispap iszonyú aggodalommal írja lelki atyjának, 
hogy kalapja egy zsidóhoz ért, a kiről azt hitte, hogy 
theologiae doctor, s most fél, hogy halálos bűnt követett 
el. Ugyan adhat-e lelki atyja bűnbocsánatot ? Vagy a püs-
pök ? Vagy tán a pápához kell fordulnia ? Helyzete egészen 
reménytelen. 

Egy másik levél egy nagy fontosságú problémát tár 
elénk, mely fölött négy napig vitatkoztak a löweni logi-
knsok. Egy ember Löwenben, Leydában, Párisban, Oxford-
ban, Cambridgeben, Paduában és még négy más egyete-
men nyerte meg a hét szabad művészet magisterségét. 
így hát 10 egyetemnek a tagja. De hogy lehet egy ember 
10 egyetem tagja. Minden egyetem egy test, melynek több 
tagja lehet, de hogy miként lehet egy tagnak több teste, az felül-
múlja az emberi értelmet. E rettenetes anomaliában, azaz 
ember lenne a test, az egyetemek a tagok s ez sértés 
lenne ama tiszteletreméltó testületekre nézve. Szent Aqui-
noi Tamás se' igazodhatnék el e kérdésben. Úgy hogy a 
tudós férfiak utóvégre is félbehagyták a probléma fejte-
getését. 

Egy másik bölcs levél azt fejtegette, hogy Julius 
Caesar nem Írhatta a nevéről nevezett műveket, mert 
azok latin nyelven vannak írva, a latin nyelv pedig nehéz 
nyelv s Julius Caesar, a kinek élete csupa hadakozásban 
tölt el, hogy tanulhatott volna latinul? 

Azután egy barát megírja ismerősének, hogy mit látott 
Rómában. A pápának — úgymond — volt egy nagy csuda 
állatja. Elefántnak hitták. A pápa nagyon szerette s egy-
szer csak az elefánt kimúlt az árnyékvilágból. Mikor beteg 
volt, a pápa elhivatta az orvosait s azt mondta nekik: 
»Ha lehetséges, gyógyítsátok meg az elefántomat!« Akkor 
aztán meghajtották az elefántot s az sok ezer forintba 
került, de még sem használt. Most aztán a pápa nagyon 
szomorú. Hiszen olyan csodálatos állat volt az az elefánt 
s olyan hosszú ormánya volt és mikor meglátta a pápát, 
letérdelt előtte s azt mondta: Bar, bar, bar. 

Legyen elég ennyi! A durvább részleteket el kell 
hallgatnom. Nem hallgathatom el azonban, hogy mit mon-
dott Sir Thomas Moore a levelekről és senki sem fogja 
tagadni, hogy Sir Thomas Moore jó pápista volt s hogy 
illetékes biró. »Ezek a levelek« — mondá — »a mulat-
sága mindenkinek Az okosak nevetik a tréfát; a tökfejűek 
azt hiszik, hogy azokat a leveleket valaki az ő tiszte-
letükre írta. A mikor mi nevetünk, azt hiszik, hogy a 
stylus élces voltában gyönyörködünk. Azt mondják a stylus-
ről, hogy a foglalat ugyan durva, de drágakő van benne. 
Hogy gúny tárgyává tette őket az író, ki nem találnák, 
ha száz esztendeig törnék is a fejőket«. 

Erasmus méltán kiálthatott fel: »Lehet-e a papok-
nál és szerzeteseknél ostobábbat képzelni s mégis ezek az 
Atlasok. a kik a roskadozó egyházat támogatják«. 

Luther pedig azt mondta: > A barátoknak jól van 
dolguk. Minden fráter két kancsó sört s egy üveg bort kap 
vacsorára s a szegény nyomorultak csakúgy veresednek 
a sok italtól«. S egész komolyan állítja a nagy reformátor, 
hogy a zárdákban lakik a hét halálos bűn: »bujavágy, 

kicsapongás, tisztátalanság, gyűlölet, irigység, restség s 
az Isten szolgálatának elhanyagolása«. Ilyen emberek 
kezében volt egyik országnak egyharmada, másiknak fele, 
olyiknak kétharmada. S még birtokaikat is elhanyagolták. 
Az erdőket kivágatták, földjeiket nem mivelték s házaik 
összedőltek. Ók meg dőzsöltek tovább, éltek dürva érzéki-
ségben s idejök egy részét a kápolnában, másikat a korcs-
mában és bordélyházban töltötték. 

íme, tehát szükség volt a reformációra, nagy szük-
ség. A romlást utóvégre senki sem tűrhette s az emberi 
természet utóvégre fellázad a durva vétkek ellen. Vala-
mit kellett tenni, az bizonyos. Csak az a kérdés, mit? 

Némelyek arra vártak, hogy majd a főpapok szigo-
rúbb fegyelmet hoznak be. Mások azt tervezték, hogy a 
művelődés, irodalom, tudomány által emelik a papságot 
is, a világiakat is. A könyvnyomtatás feltalálása, úgylát-
szott lehetővé teszi e terv megvalósítását. S végre ott 
volt az egyenes út, a gyökeres reformáció útja, a sebek 
kimetszésének az útja. Ez úton is lehetséges volt, hogy 
némi igazságtalanság, helytelenség zavarja meg a dolgok 
folyását, de ha a nép összessége megkezdi az igazi bajok 
orvoslását: akkor alig képzelhetjük el, hogy alkalmasabb 
gyógymódot lehetett volna találni. 

Az első lehetőséggel könnyen végezhetünk. A főpa-
pok teljességgel képtelenek voltak a reformálásra. Hatal-
muk s vagyonuk óriási volt. A dolgok menetével meg 
voltak elégedve s hogy az ítéletnap közel van, arra egyik 
sem gondolt. Hogy mily jellemtelenek voltak a főpapok, 
arra csak egy példát hozok fel. Mikor Miksa császár 
meghalt, ketten törekedtek a császári korona elnyerésére 
I. Ferencz és Miksa unokája, Károly. Tudjuk, hogy hét 
választófejedelem választotta a császárt. Ezek közül hat 
meg volt vesztegetve. Egyedül Bölcs Frigyes, Luther vé-
dője, volt tiszta ember. Á hét választó között ott volt a 
mainci érsek. Kitűnő tudós, bőkezű ember, Erasmus ba-
rátja. Nos, hát a mainci érsek hatszor fogadott el pénzt 
egymásután a jelöltek egyikétől és másikától is. Utóvégre 
is tetemes pénzért adta el szavazatát. Szölö nem terem 
a tövisen s olyan papok, a kik előtt az Isten országa 
semmi és a pénz minden : nem alkalmasak a reformá-
lásra. 

Más utat kellett tehát választani. Erről azonban 
jövőre. 

Froude után angolból. 
Szabó Aladár. 

Vallástétel Krisztusról a XVI. és XIX. 
században.* 

Valaki ezért vallomást tészen 
én rólam az emberek előtt, én 
is vallást teszek arról az én meny-
nyei Atyám eló'tt. 

Máté X. 32. 

Három évszázad mult el azóta, hogy a német feje-
delmek Augsburban, a birodalmi gyűlés szine előtt, a 
császár, a Róma uralma alatt továbbra is megmaradt 
fejedelmek és a római követek előtt nyilvánosan és ünne-
pélyesen vallást tettek Jézus Krisztusról és az 0 igéjéről. 
Vallást tettek nemcsak Németország, hanem mondhatjuk, 
az egész világ előtt. E nap, a keresztyénség történetében 
a legdicsőbb epochák egyike. Az összes német és más 

* Ezt az emlékbeszédet Merle D'Aubigné St. Quintinben 
(Franciaország) tartá 18H0. jún. 27-én a német protestáns rendek 
vallástételének három százados évfordulója emlékünnepén. Majd 
később közkívánatra Brüsselben is előadta. 



országbeli evangeliumi egyházak a fejedelmeik és a pász-
toraik felhívására hálaadással és örömének zengésével ün-
neplik e dicső nap harmadik évszázados fordulóját. » Vajha 
— mondá egy koronás fő népeihez — ez emlékünnep 
nemcsak a háromszáz évvel azelőtt, de ma is és minden-
kor igaz keresztyén hitünk kihirdetésének és a róla való 
bizonyságtételnek emlékünnepe, melyhez lelkemből csat-
lakozom, erősítené és élesztené bennünk az evangeliumi 
egyházban való hitet, és felkeltené mindnyájunkban az 
összetartozás érzetét, a valódi kegyességet, a keresztyéni 
szeretetet és türelmet*.* 

És ti francia protestáns keresztyének, nem emlékez-
nétek-e meg a Jézus nevéről való vallástételnek eme nap-
járól? Vájjon nem részesültök-e ti is annak áldásaiban? 
Avagy nem a Krisztus ama mocsoktalan zászlója alatt 
születtetek, éltek és harcoltok-e, a melyet a dicső férfiak 
az emlékezetes napon kibontottak ellenségeik szemei lát-
tára ? Nem az-e a ti hitetek is, a melyről a fenséges feje-
delmek és theologusok vallást tettek az universum előtt? 
Nem sorakoznátok-e ti is ama logobó alá. a szent harcra, 
melyet ők Isten igéjének hatalmas fegyverével vívtak meg? 
Fájdalom 1 mi már nem sorakozunk úgy, mint ők sora-
koztak. »A mi kezeink leeresztvék, térdeink reszketnek«, 
és az a hősies bátorság, mely azokban a napokban Krisz-
tus egyházának dicsősége volt, úgy látszik, elhagyott ben-
nünket. Épen e miatt kell ezt a napot megünnepelnünk: 
a célból ugyanis, hogy lássuk az igazságról való bizony-
ságnak mely sok fellege van körülünk, hogy miként a 
Jézus keresztjének ama hitvallói, »kik hit által országukat 
győztek meg«, mi is harcoljuk meg »a hit által való 
nemes harcot®. Álljunk meg szilárdan, miként ők azokban 
nagy napokban »egy akarattal viaskodtak az evangelium 
hite által, és meg nem félemlettekaz ellenségtől*. Krisztus 
tanítványai, ti is el vagytok híva hasonló dolgokra. E 
napok, melyekben élünk, hasonlatosak ahhoz, a melyben 
ők éltek. Az ő bátorságukra van nekünk is szükségünk. 
Bizonyára nem kell titeket emlékeztetnem, kedves hallga-
tóim, hogy e harc nem testi fegyverrel, nem emberi vér 
ontásával vivatik meg. Nem szükség mondanom, hogy 
az erőszak és a gyűlölködés szelleme nem vihet diadalra. 
Az előttünk lévő példák meggyőzhetnek bennünket erről. 
Mai ünneplésünk eseményei nem oly általánosan ismere-
tesek, mint megérdemelnék, ezért egy kis szemlét akarok 
fölöttük tartani, s úgy vonni ki belőlük néhány tanúságot. 
Nem szokásom tisztán történelmi elmélkedéseket tartani. 
De a keresztyén építésre minden felhasználható. Istvánnak, 
az első vértanúnak védőbeszéde tisztán történelmi ese-
mények elősorolása. Szent Pál is tartott ilynemű beszé-
deket, mint az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben 
meg vannak örökítve: »mindezek például adattak nekünk«, 
mondja Istennek igéje. 

Istennek Szent Lelke! a ki hajdan megihletéd a hit 
hőseit, gyújtsd lángra a mi sziveinket is. V. Károly császár, 
a kinek jogara alá minden egyéb fejedelmekénél nagyobb 
kiterjedésű birodalom tartozott, a ki mint Európa, Ame-
rika egy részének ura dicsekedhetett azzal, a mint mond-
ják, hogy >az ő birodalmában a nap soha le nem nyug-
szik *, ellenségeit legyőzvén 1530-ban, figyelmét a Német-
országban már folyamatban levő vallási reformáció felé 
fordítván, elhatározta, hogy a támadt eretnekséget elnyomja. 
A római főpap ünnepélyesen megkoronázá születése nap-
ján, febr. 24-én ; e két személy jó ideig együtt időzött. A 
császár megígérte a pápának a protestantismus kiirtását. 
Úgy látszik arra is Ígéretet tett, hogy ha kell, erőszakot 
és üldözést is felhasznál e célra. De mindenesetre ösztö-

* A porosz király rendelete 1830. május 4. 

nözve volt erre. Midőn ez a hír Németországba eljutott, 
sokan azt tanácsolták az evangelikus fejedelmeknek, hogy 
menjenek az Alpesekig a császár elébe s ne bocsássák 
addig be az országba, míg a teljes vallásszabadságot meg 
nem adja. De hát ez világias okoskodás volt. Luther a 
nagy reformátor, a kit sokan erőszakos jelleműnek szeret-
nek festeni, elhallgattatá ezeket a tanácsadókat. »A mi 
vitézkedésünknek fegyverei nem testiek, hanem Isten ereje 
által erősek*. 

A császár bölcsebbnek találta a kényszert egyelőre 
mellőzni; ezért összehivá a birodalmi gyűlést Augsburgba. 
Meghívta a fejedelmeket és a birodalmi rendeket. Sokan 
megemlékezvén az igazság ellenségeinek türelmetlenségé-
ről, megemlékezvén arról, hogy a constanci zsinaton hogyan 
bántak el a reformátorokkai : kérték a szász választófeje-
delmet, a protestánsok vezérét, ne jelenjék meg Augsburg-
ban. De a választófejedelem elfogadta a császár meghívását. 
Vallást akart előtte tenni a Krisztusról. Négy kiváló ttieo-
logusát Luthert, Jónást, Pomeránust és Melanchtont fel-
szólítá, készítenék el az evangeliumi egyház hitvallását. 
Miután országában mindenütt buzgó könyörgéseket tartatott, 
hogy az Úr megsegítené őt, ápril 3-án útra kelt Augs-
burg felé. 

Nagy számú fejedelmek, nemesek, tanácsosok és 
theologusok csatlakoztak hozzája. Útjokban Luther gyak-
ran prédikált előttök, így lelkesíté az evangelium hőseit. 
Weimárban mindnyájan éltek az úri szent vacsorával. 
Coburgban a választófejedelem elvált a reformátortól, 
meghagyta neki, hogy maradjon itt, míg a gyűlés tart. 
Egy várkastélyban maradt Luther, a hol tizenkét lovag 
őrködött fölötte éjjel és nappal. De a Krisztus szolgája, 
az övékénél biztosabb őrizet alatt volt, — Istené alatt, a 
kit egy itt szerkesztett gyönyörű himnusban dicsőít, a mely 
ének e szavakkal kezdődik: »Erős vár a mi Istenünk!* 

A szász választófejedelem érkezett meg Augsburgba 
legelőször, nagy bámulatára azoknak, a kik azt hitték, 
hogy nem mer majd megjelenni. Csakhamar megérkeztek 
a többi választófejedelmek is, továbbá a hercegek, köve-
tek és püspökök, valamint nagyszámú és mindenféle rangú 
katonák. Augsburg megtelt a világ pompájával, ragyogá-
sával. »Miért dühösködnek a pogányok és a népek miért 
gondolnak hiábavalókat? A földnek királyai összegyűlnek, 
és a fejedelmek tanácsot tartanak egyetemben az Úr ellen 
és az Ő Krisztusa ellen*. 

A nagy sokaság okozta zajban nem veszett el az 
Isten igéje szolgáinak hangja. A főurak kíséretében levő 
lelkészek prédikálták az evangéliumot, bátran hirdették 
Istennek akaratát. Sokan megrettentek ettől, soknak nem 
tetszett ez. A prédikálás itt is ugyanazt a hatást okozta, 
a mit mindenütt, a hol először hangzik: »Isten igéje zajt 
csinál* mondá Luther. »Kemény beszédek ezek; kicsoda 
hallgathatná ezeket ?« panasziák sokan — bár egyszerűen 
az igazságot hirdették kerülve a vitát. Ez ügyben irtak is 
a nem messze tartózkodó császárnak, a ki azt izente 
vissza, hogy legjobb volna, ha a lelkészek nem prédikál-
nának addig, a míg a tanaik fölött nem határoznak. A 
választó kikérte Luther tanácsát. A reformátor ismét újabb 
jelét adta mérsékeltségének: azt tanácsolta, engedjenek a csá-
szár kivánatának. »mertillő — mondáa reformátor, — hogy 
a császár úr legyen saját városában*. De a választó nem 
fogadta el Luther tanácsát. >Isten igéjének hirdetését eltil-
tani*— írta válaszában a császárhoz—>lelkiismeret ellen 
való cselekedet lenne, különösen most, a midőn nagy szük-
ségünk van Isten igéjének vigasztalására, támogatására*. 
»Ha a te törvényed nem volt volna minden én gyönyö-
rűségem : elvesztem volna régen az én nyomorúságomban*. 
Mondá egy másik fejedelem, a próféta-király Dávid. 



Míg Melanchton, Luther barátja, más tbeologusokkal 
együtt, a birodalmi gyűlés elé benyújtandó hitvallás készí-
tésén fáradozott, Luther Coburgban nagy lelki és testi 
szenvedésen ment keresztül. Már a sírja helyét is kivá-
lasztá. A választófejedelem egészségének helyreállítása 
végett, elküldé neki a szükséges segítséget és egy igen 
kedves levelet írt hozzá. Luther válasza igen jótékonyan 
hatott az evangelium ellenségeivel félelmes harcot vivó 
keresztyén fejedelemre. »Valósággal — írta Luther — ok 
nélkül méltóztatik miattam aggódni. A hetek oly gyorsan 
multak el, hogy alig tetszenek három napnak. De fensé-
ged kínos és veszélyes helyzetben van ma. Vajha a meny-
nyei Atya Támogatná kegyelmességedet, hogy szive mind-
végig állhatatos maradjon, ragaszkodjék a kegyelemhez, 
melyet oly sokképen kinyilvánított ön iránt. Egyedül az 
Isten iránt való szeretetéért kell fenségednek annyi veszélyt 
és aggodalmat kiállani, hiszen a többi fejedelmek, ama 
dühös ellenségek, nem találnak fenségedben egyéb hibát, 
mint az Isten tiszta és élő igéje iránt való szeretetét. 
Elismerik azok is, hogy fenséged szeretetreméltó, gáncs-
nélküli, kegyes és igazlelkű fejedelem. És bizonyára Isten-
nek Ön iránt való szeretetét bizonyítja az, hogy nemcsak 
igéjét nyújtja fenségednek bőséggel, hanem méltónak is 
találja fenségedet az Ö érte való nagy gyűlölség elhor-
dozására. Öntudatának ez adhatja a legnagyobb örömöt 
és vigasztalást, mert Istennek barátsága többet ér — mint 
az egész világ barátsága.* 

E szavak által megerősítve várta János választó-
fejedelem a császár megérkeztét. Végre június 15-ére tel-
jesen elkészültek ünnepélyes fogadására. Nagy pompát 
fejtett ki 11, császár, valószínűleg azért, hogy a protestáns 
rendekben magas véleményt keltsen a császár hatalmáról 
és méltóságáról. A választófejedelmek, hercegek és nagy 
tömeg nép ment. elébe. A császártól ötven lépésnyire le-
szálltak lovaikról. A pápa követe felhasználta az alkalmat 
a pápai áldás átadására; a császár és a sokaság térden 
állva fogadta azt: de a választó- és a többi protestáns 
fejedelmek állva maradtak. így mutatták ki hitöket és 
szilárdságukat. Majd megindult a menet. S midőn el-
érték a püspöki palotát, a hová a császárt elszállásolták, 
mindenkit behívtak, csupán a szász választófejedelmet és 
társait nem. Örömmel tűrték Krisztusért ezt a megaláz-
tatást. Csakhamar jelét adhatták rettenthetetlen bátorsá-
guknak. 

Ferdinánd (magyar) király, Károly öcscse, a császár 
jelenlétében és nevében követelte tőlök az ige hirdetésével 
való fölhagyást és a másnapon tartandó processión való 
részvételt. A brandenburgi őrgróf mindnyájok nevében 
kijelenté, hogy: »inkább letérdelek ő felsége előtt és leje-
met föláldozom, mintsem Istent és az Ő evangéliumát 
megtagadjam!« A császár még az nap hozzájok küldött 
a követelést ismételve és az őrgróf másnap reggel 6 óra-
kor többed magával megjelent a császár előtt s így szólt: 
»nem vagyunk hajlandók jelenlétünkkel Isten igéjével és 
Krisztus rendeleteivel ellenkező gyarló emberi babonákat 
támogatni. Sőt inkább mindnyájan egyformán óhajtjuk 
amaz emberi tudományokat az egyházból kiküszöbölni és 
Krisztus testének azon tagjait, a kiket még nem mételye-
zett meg, óhajtjuk attól a méregtől megóvni. Ne ütközzék 
meg felséged, ha kivánatát nem teljesítem, mert írva 
vagyon: inkább kell Istennek engedelmeskedni, mint az 
embereknek. Azért kész vagyok arról a tudományról, me-
lyet Isten fia beszédének, változatlan és örök igazságnak 
ismerek, minden veszélylyel dacolva, még a halállal is, 
melylyel az igazság vallói fenyegettetnek, vallást tenni.« 
Nagyszerű bátorság! csodálandó ön- és világmegtagadás ! 
Vajha mi is követnők az ő példájukat. »A ki az ő életét 

szereti, elveszti azt*, mondja Jézus »és a ki az Ő életét 
gyűlöli e világon, az örök életre megtartja azt*. 

A processio megtartatott, de az evangelikus fejedelmek 
nem vettek benne részt. 

A fejedelmek mind egyforma szilárdságot mutattak 
az evangelium hirdetésének dolgában. >Isten igéjét — 
mondák — nem lehet bilincsekbe verni; azt megkötni és 
visszatartani Szentlélek ellen való bűn. Ezenkívül — 
tették hozzá — mivel mindnyájan bűnösek vagyunk, szük-
ségünk van az isteni ige vigasztalásaira. A test mindennapi 
tápláléka nélkül nem lehetünk el, még kevésbbé Isten 
igéje nélkül; mert nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
Istennek minden igéjével, mely az ő szájából származik*. 

Erre V. Károly trombitaszó mellett hirdettette ki 
a városban, hogy egy lelkész se merjen prédikálni a császár 
különös engedélye nélkül. »Igy« — í ráa szász választó 
Luthernek —»a mi Urunk Istenünk hallgatásra van ítélve 
az augsburgi birodalmi gyűlés idejére!* Szerencsés az 
egyház, midőn mindenki, a legelsőtől a legutolsóig ismdri 
a tiszta és igaz evangelium prédikálásának becsét! »kívá-
natosabb az az aranynál, még pedig a sok tiszta arany-
nál, édesb a méznél, még pedig a színméznél*. 

Végre június 20-án a gyűlés ünnepélyesen meg-
nyittatott. A megnyitó beszédből kiérzett Károly ellensé-
ges szándéka. A báború megizentetett. Szükséges vala 
»felvenni az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhas-
sanak e veszedelmes időben és mindeneket elvégezvén, 
megállhassanak*. Eltávozván a gyűlésből, a szász választó-
fejedelem saját lakására gyűjté a hercegeket, a hitben 
atyafiait, buzdítá őket az Isten ügyében és a Jézus 
Krisztusban való hitben való állhatatosságra. Másnap 
korán reggel eltávolítá tanácsosait és szolgáit a kegyes 
fejedelem, egész napot szobájában tölté, vigaszt és bátor-
ságot merítendő Dávid zsoltárait olvasá, buzgón imádko-
zott Istenhez segélyért, kegyelemért, hogy az ő evangé-
liumának dicsősége mindeneknek nyilvánvaló legyen. A 
protestánsok engedélyt kaptak jún. 24-én hitvallásuk nyil-
vános felolvasására, de e nap más ügyek foglalták le a 
gyűlés figyelmét, félhivattak, hogy hitvallásukat írásban 
nyújtsák be, de ők a rendek előtt való felolvasáshoz ra-
gaszkodtak. A császár engedett. Mindenek túrelmetlenül 
várták a másnapot, a melyen a legyőzhetetlen igazság 
sorsa eldűlendő volt. 
(Folyt, köv.) Csizmadia Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Knox János. 
Midőn Knox János a skót reformátor így szólott 

önmagáról: »Hogy mi voltam én hazámra nézve, azt e 
hálátlan kor alig tudja, de az idők folyamában majd ki 
fog tűnni* — egy jóslatot mondott, mely immár betelje-
sedett. Csak igen kevesen alkalmazhatják magukra jogosan 
a római költő e büszke szavait: Exegi monumentum 
aere percnnius. E kevesek közé tartozik a skótok refor-
mátora is, a kinek monumentuma a skót nemzet. Bármint 
vélekedtek is róla kortársai, de népének mai nemzedékéről 
nem mondható, hogy ne tudnák, mivel tartoznak neki. 
A hálás utódok számos életrajzban örökítik meg emlékét. 
Ez életrajzok nem csupán az ő, hanem nemzetének tör-
ténete is. Az egész történelemben alig található fényesebb 
példája annak, hogy egy ember tisztán szellemi elv által 
újjáteremtője, alakítója lőn egy nemzetéletnek. 



A reformátor életének első negyven évéről igen 
keveset tudunk. Saját hallgatását erről átalánosan és talán 
helyesen a fölött való szégyenérzetének tulajdonítják, hogy 
azt egy olyan vallásrendszer szolgálatában töltötte, a mely 
ellen később egész hévvel küzdött. 1505-ben született 
Haddigton környékén, szegény szülőktől. Első oktatását 
Haddingtonban nyerte, majd később a glasgowi egyetemen 
tanult. Ujabban fölfedezett okmányokból kitűnik, hogy 
1543-ban még szentszéki jegyző volt a st. andrewsi 
egyházmegyében, feltehető, hogy mielőtt múltjával végleg 
szakított volna, az igazság utan való szomja és tanulmá-
nyai az új hit felé vonzották őt. Mindazáltal éltének for-
dulópontját, Wishart Györgygyei, a skót reformáció egyik 
proto-martyrjával 1546-ban kötött ismeretsége képezi. 
Wishart emlékét mindvégig tiszteletteljesen és kegyelettel 
őrizte. 

Ennek oktatásai, mint mennyei kijelentések hatot-
tak reá. S midőn az ifjú vértanút Beaton cardinalis ka-
tonái St. Andrewba hurcolták, a tanítvány is vele akart 
menni. »Nem, elég egyszerre egy áldozat« mondá Wishart. 
Az ifjú mestert megemésztő lángok a tanítvány lelkében 
is mindhalálig ki nem alvó tüzet gyújtott. Vallásos meg-
győződése miatt gyanúba vették nemsokara s ő az Arran 
kormányzó által ostromolt st. adrewsi várba menekült, 
a hol az elégedetlenek s köztük Beaton gyilkosai vonták 
meg magokat. Ez a társaság felkérte Knoxot, légyen lel-
készükké. Vonakodva ugyan, mert, mint Jeremiás, ő is 
méltatlannak érzette magát e hivatásra — de mégis elfo-
gadta. Első beszédje, melyben Rómát a bűn emberével 
azonosítá s kimutatá azokat az ismertető jegyeket, melyek 
által az igaz egyházat a hamistól meg lehet különböz-
tetni — jelzé az ő.jövőben való inunkálódásának irányát. 
»Mások — mondák hallgatói e beszédre — a pápaságnak 
csak az ágait nyesdesik le, de ő a gyökerét vágja ki, 
lerombolja az egészet.« 

A reformátor rettenetesebb iskolán ment keresztül, 
mint bármely más próféta vagy tanító. Danteval ő is beszél-
hetett a pokolról, mert volt benne. Tizenkilenc hónapig 
oly szenvedéseken ment keresztül, a melyeknél nagyobbakat 
hálandó alig szenved át — gályarab volt. A st. andrewsi 
várat, a kormányzó elfoglalta, a foglyokat Franciaországba 
vitték s ott gályarabságra ítélték őket. Vagy háromszázan 
voltak egy hajón e szerencsétlenek odaláncolva a padok-
hoz, »a melyen egész nap helyzetváltoztatás nélkül ültek, 
s a mely alatt éjjel aludtak s az időjárás viszontagságai-
nak kitéve voltak«. Táplálékuk kétszersült kenyér és bab 
volt. Öltözetük durva vászonból való ing és vékony zubbony 
vala, melyre a felügyelők korbácsütései szünetlenül hul-
lottak. Knoxot ezenfelül még egy kegyetlen betegség is 
megtámadta e pokolban, melyből sohasem gyógyult ki 
teljesen. De ő egy pillanatra sem veszté el Istenben való 
hitét és reményét e gyötrelmek közt sem. A prófétai szel-
lem, melvlyel barátai a reformátort felruházva hitték, még 
a legvigasztalanabb helyzetbe sem hagyta el. Ez alkalom-
mal, midőn hajójuk St. Andrews felé közelgett, evezőtársa, 
Balfour Jakab kérdé tőle, hogy ráismer-e helyre? »Igen 
— felelt Knox — jól ismerem e helyet, mert látom azon 
épület lépcsőjét, melyben Isten először nyitá meg ajkamat 
az ő dicsőségének hirdetésére és meg vagyok győződve 
bármily gyengének látszom is, de addig nem válok meg 
az élettől, míg ismét e helyen nem dicsőíti nyelvem az 
ő szent nevét>. Midőn e szavakat mondá, a szabadulás-
hoz még reményök sem lehetett és halálos beteg volt. De 
beteljesedtek. 

Francia- és Angolország 1549-ben a hadi foglyokat 
kölcsönösen kicserélték és ő is szabad lett. Ez időtől fogva, 

míg skót országi misszióját megkezdhető, világpolgár volt. 
Németország, Schweiz, Francia- és Angolországok érezték 
magnetikus erejét. Genfben, melyről azt mondja, hogy ott 
van »Krisztusnak az apostolok óta legtökéletesebb isko-
lája « két évet töltött, mint az angol menekültek lelkésze. 
Előzőleg Frankfurtban is viselte e tisztet. Dieppe-t rövid 
ott tartózkodása ideje alatt »északi La Rochelle«-é tette, 
oly erős protestáns érzületet hozott létre. Angliában is, 
melyhez szeretettel ragaszkodott s melynek a vérengző 
Mária alattvaló szenvedéseit fájdalmasan érezte, szintén 
mély és szélesen kiterjedő hatással volt. Ha neki tetszett, 
volna, anglikán püspök lehetett volna belőle. E méltóságot 
azonban nem fogadta el. De az anglikán egyház sokkal 
tartozik neki. 

Bár, mint láttuk, munkaköre messzebb kiterjedt Skócia 
határánál, mégis itt végezte egy egész nemzet életére kiható, 
romboló és építő gigási munkáját. 1559. és 1560. évek 
képeit a skót nemzet történetében azt a határpontot, a 
melyben egy hatalmas küzdelem után a régi egyház he-
lyét új foglalta el. Knox hatalmas hangja zavarta fel az 
egész országot, az ő nagy szellemének sikerült az egye-
netlenkedő és ingadozó nemeseket együtt tartani. Az áru-
lás és a látszó megsemmisülés sötét óráiban sem ejté ki 
kezéből a zászlót, alkudozásról, visszalépésről hallani sem 
akart. 

Az általa szerkesztett hitvallásban Skóciának új 
theologiát adott, rendtartási könyvében pedig a társadalmi 
életnek eddig páratlan elveit rakta le. Oly nevelési rend-
szert hozott be, mely által hazájának minden gyermeke 
részesült oktatásban, még a legszegényebb is, s ha egyéb 
iránt tehetséges volt, az egyetemet is végezhette. Gondos-
kodott az elaggottakról és a tehetetlenekről, míg a res-
teket és gondatlanokat büntetéssel sújtotta. A kapzsi skót 
nemes urak, a kik szerint a reformáció abból állott volna, 
hogy a régi egyházi vagyont eltulajdoníthassák, ezt a nagy 
tervezetet csak megnyirbálva vitték keresztül. De az még 
így megcsonkítva is, Skóciát a legelőrebaladottabb orszá-
gok sorába emelte. 

Célja kivitelében a királynővel többször szállott szem-
be. Egy alkalomal, midőn kijelenté Stuart Máriának, hogy 
a népnek joga van a hatalom túlkapásai elé határt vetni, 
a királynő így szólt: »Ugy látom, alattvalóim önnek enge-
delmeskednek, nem pedig nekem«. »Isten ments — felelt 
Knox — sohasem kívántain, hogy valaki nekem enge-
delmeskedjék, sem hogy az alattvalók azt tegyék, a mit 
akarnak. Hanem azt akarom, hogy mind a királyok, mind 
az alattvalók Istennek engedelmeskedjenek.« Nem csoda, 
ha Mária királynő saját »egész birodalmában a legvesze-
delmesebb embernek Knox Jánost« tartotta. 

Az idők és erkölcsök sokat változtak azóta. A tizen-
kilencedik század ízlésével ellenkezik a reformátornak, 
Ricció megöletése fölött való nagy öröme és a királynő 
kivégeztetésének sürgetése. De hát ő is korának fia volt. 
Honfiai sohasem feledhetik el, hogy mivel tartoznak neki, 
a ki a szószéken, a tanácsban egy célra tört: nemzete 
életét szilárd alapon, az igazságon építeni föl. S a mely 
célja felé való küzdelmében, mint Morton kormányzó 
mondá sírja fölött: »Nem hízelgett egy embernek sem, 
nem ijedt meg egy embertől sem«. 

Chr. w. a—s. 



I R O D A L O M . 

Az »Augustana eonfessio« magyarul. 
(Dr. Masznyik Endre barátomnak ajánlva.) 

E tanévben ötödízben fejtegetem az eperjesi theolo-
gián, felváltva latin és német nyelven, a rendszeres theo-
logiai semináriumban kombináltan a III. és IV. éves 
hittanhallgatókkal az ágostai hitvallást, evang, ág. hitv. 
prot. anyaszentegyházunknak ezt az egyetemes hittani 
jelentőségre és általános gyakorlati egyházi érvényre emel-
kedett maradandó hecsű alaphitvallását, mely az evange-
liumi üdvtanoknak összefoglalásában a maga közvetlen 
bibliai egyszerűségével, minden dogmatizálástól ment egye-
temes keresztyén álláspontjával, s apologetikai — irenikus 
jellegével tulajdonképeni »symbolumát« képezi a lutheri 
egyháznak, s a melylyel — egyetemes érvényét s a tan-
egység felé való törekvését tekintve — a ref. egyházban 
egyetlenegy hitvallás sem hasonlítható össze, sőt egyszerű-
ségében és világosságában — bármit mondjanak is ez 
ellen némely theologusok — még az Apostolicumnak is 
fölötte áll. 

Fejtegetéseim közben gyakrabban is éreztük hiányát 
egy jó magyar fordításnak, mely a latin szöveggel egye-
temben valóban méltán foglalhatna helyet a theologiai 
kathedrában s a lelkészi kar s műveltebb közönségünk 
asztalán a biblia s az énekes könyv mellett. Ez a körül-
mény érlelte meg bennem az ágostai hitvallás édes zeng-
zetes magyar nyelvünkre való átültetésének gondolatát, 
miután ma már LŐvei Baláss fordítása 1672-ből és az 
Agonás Samu-féle — magyarázó jegyzetekkel is kisért — 
fordítás 1838-ból felette ritka s alig használható. 

Örömmel üdvözöltem annak idején dr. Erdős József 
debreceni kollegánknak a helv. hitvallásról készített s a 
kritika által is melegen fogadott szép fordítását, s hiszem, 
hogy még nagyobb örömmel fogadná ágost. hitv. evang. 
egyházunk egyeteme, ha p. o. dr. Masznyik Endre ismert 
magyaros tolla ajándékozna meg bennünket legközelebb, 
talán a millenniumra az ágostai hitvallás latin szövegének 
hü és magyaros fordításával. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
sokan élnek a gyakorlati egyházi pályán s a közéletben 
az ágostai hitvallás elnevezésével s mégis — valljuk be 
őszintén — igen kevesen ismerik azt közelebbről. 

E végből különösen hangsúlyoznám, hogy e fordítás 
az eredeti latin szöveggel s magyarázó jegyzetekkel kap-
csolatban adatnék ki, mire nézve Müller J. T. ismert 
svmbolikus könyvgyűjteményének szövegét s .Hitt »Ein-
leitung in die Augustana* 1867. Zöckler »Die Augsb. 
Conf.« 1870. s Vilmar »Die Augsb. Conf. erklart* 1870. 
című műveit ajánlhatom, sőt a magam részéről szívesen fel-
ajánlom Köstlin volt halle wittenbergi tanárom s ismert nevű 
Luther-tudós általam előadásokhoz vezérfonalul magyarra 
átdolgozott magyarázó egyetemi jegyzeteit s azok nem 
rég megjelent népies alakját az »Evang Bund« kiadvá-
nyaiban. S miután az ág. hitvallás magyarázata csakis 

történeti ismerete alapján lehetséges, egy rövid bevezetés-
ben ismertetnie kellene fordítónak a hitvallás keletkezését, 
az előmunkálatokat (torgaui és swabachi cikkek), annak 
további sorsát, különböző kiadásait stb. Azt hiszem, hogy 
Masznyik barátom az ő Pál apostola mellett is elvállal-
hatná a fordítás elkészítését, a mi elvégre is gyakorlott 
tollára nem fog legyőzhetetlen nehézséggel járni, vagy sok 
időbe kerülni. 

Ehhez sietek azonban megjegyezni, hogy engem az 
ágostai hitvallás latin szövege és magyar fordítása mi-
elébbi kiadásának megsürgetésével korántsem vezetnek 
Luthardt—Scheele-féle exclusiv lutheránus, hanem igenis 
általános hazai prot. egyházi és irodalmi szempontok, 
mert a protestantismus sarkalatos alapelveiben s mai fej-
lettebb dogmatikai köztudatunkban gyökerező az az unió, 
illetve reunió, a melyet én Isten és ember előtt vallok s 
vallani fogok mindenha, s a melyet a különválás folytán 
keletkezett nemzeti, szervezeti és cultusi (s korántsem 
dogmatikai) eltérések manapság késleltetnek, épen nem 
kívánja a két prot. egyház történethittani alapon kifejlő-
dött egyéni sajátságainak nivellálását vagy a hitvallások 
egybeolvasztását, sőt inkább azok positiv méltatását hit-
tani, egyházi és történeti alapon egyaránt. Sajnos, hogy 
az uniótól innen és túlnan ma még igen messze vagyunk, 
sőt ha tovább is így haladunk, s az evangelium helyett 
szüntelen a confessionális alapot, az élő Krisztus igéje 
helyett Luther vagy Kálvin tanát hangsúlyozzuk, az elő-
jelek után ítélve egy messze jövőnek szép álmaihoz fog 
tartozpi a nálunk immár oly annyira szükségessé vált egy-
háztársadalmi, szervezeti és irodalmi unió. 

Befejezésül még egyet. Fogadjuk meg ünnepélyesen, 
mi ág, hitv. theol. professzorok, hogy ezentúl — kerületi 
vagy egyetemes gyűlési határozatokat a tanrendbe való 
beillesztés tekintetében be sem várva — minden második 
évben kombináltan a III. és IV. évi theologusoknak heti 
egy vagy két órában elő fogjuk adni a rendszeres vagy 
történeti theologiai semináriumban az ágostai hitvallást. 
Fáradságunk — mint azt saját magamon tapasztaltam — 
gazdagon meg lesz jutalmazva a dogmatikai órákon, s 
hálával fogja azt fogadni — az ev. prot. öntudat erősí-
tése szempontjából is — egyházunk egyeteme s annak 
jövendő lelkészi kara. Mert csak ha magunkat ismerj ük 
ismerhetnek s tisztelhetnek mások is. Kívánnám, hogy 
szavaim ne legyenek kiáltó szók a pusztában ! Ügy legyen ! 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

* 

** Az év vége közeledik. Ezért bizalom-
mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni szíveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is t isztelettel f igyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek ; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességöknek ők i s 
megfeleljenek. 



E G Y H Á Z . 

A dunántúli új ev. püspök beiktatása. Gyurátz 
Ferenc dunántúli ev. püspök ünnepélyes beiktatása, mint 
nekünk írják, december 10-ike tájt lesz Győrött. Az egy-
házi szertartást Baltik Frigyes dunáninneni püspök végzi, 
a felügyelők nevében dr. Schreiner Károly soproni fel-
ügyelő üdvözli az új püspököt. 

A reformátusok konventje f. hó 21-én Budapes 
ten rendkívüli ülésre gyűl össze. Fontosabb tárgyaiul az 
»új rend* követelte Utasítás, az egyetemes lelkészi gyám-
intézet s az egyetemes tanügyi bizottság megalakítása van 
kitűzve. Tárgyalásait nagy érdeklődéssel várja az egész 
országos egyház. Az eljárási Utasítás egyházunk minden 
tagját közvetlenül érdekli, a gyámintézet lelkészeink leendő 
özvegyeit és árváit van hivatva mostani elhagyatottságuk-
ból kiemelni, a tanügy részére egyetemes orgánum szer-
vezése régi óhajtása tanférfiainknak s égető szüksége refor-
mátus köznevelési és közoktatási ügyeinknek. Bizalommal 
és várakozással teljesen üdvözöljük a konventi atyákat 
székesfővárosunkban s müködésökre szivünkből kívánjuk 
a kegyelem Istenének áldását! 

Missziói felolvasások. Schwarcz szuperintendes, 
a lipcsei missziói intézet igazgatója, ki Elő-índiában a 
Tamudok országában mint hittérő sokáig működött, je-
lenleg hazánkban időzik s a mult héten, a külső rnisz-
szióról tartott felolvasásokat a Szepességben. Schwarcz, 
már volt Lőcsén, Iglón, Poprádon, Eperjesen stb. s min-
denütt a közönség élénk részvétele mellett tartotta meg 
felolvasásait. — Schwarcz a Szepességről Budapestre jött, 
a hol nov. 17-én a Deák-téri luth. templomban prédikált, 
és gyűjtött a lipcsei missziói intézet javára. Rokonszenves, 
hiterős szónok, kinek lélekemelő prédikációját buzgón 
hallgatta a nem nagy számú, de előkelő közönség. Schwarcz, 
a ki a lipcsei missziói intézet igazgatója, beszéde beveze-
tésében elmondta, hogy az ev. keresztyén egyház immár 
5500 misszionáriust foglalkoztat a pogányok között, kiknek 
fentartásához évenkint mintegy három millió frt önkény-
tes adománynyal járul; beszéde végén fölemlítette, hogy 
a lipcsei missziói intézet 4-0 misszionáriust tart Indiában 
és Afrikában s hogy a missziói munka támogatására a 
mult év óta diakonissákat is alkalmaz. Isteni tisztelet végén 
a közönség szép összeggel járult a misszió céljaira. 

A gyülekezetek köréből. A papold ref. egyház új 
templomának Szalay Gyula székesfehérvári orgonaművész, 
egy szép, nyolc változatú orgonát készített, melyet nov. 
kilencedikén vett át Jaschik Gyula brassói zenetanár elnök-
lete alatt egy négytagú szakértő bizottság. A bizottság az 
orgonát a szerződésnek megfelelő, jól hangolt, erőteljes, 
jó műnek találja s készítőjének elismerést szavazott. Az 
új orgona 1600 frtba került, mit az egyháztagok áldozat-
készsége hozott össze. 

Lelkészválasztás Hevesen. A hevesi reformátusok 
körében nov. 10-én érdekes papválasztás történt. Három 
jelöltre folyt a szavázás, ú. m. Gál Ferenc tiszatarjáni, 

Ko rács Mihály mező-keresztesi és Szász Gusztáv kun-
hegyesi segédlelkészekre. A választást Fekete József átányi 
lelkész, egyházi- és Pappszász Lajos világi elnökök vezették. 
Az első szavazásnál mindhárom jelölt egyenlő szavazatot 
nyert; — miért is sorshúzással kellett dönteni a fölött, hogy 
a három jelölt közül melyik kettő között ejtessék meg az 
újabb szavazás Az urnából a Szász Gusztáv és Kovács 
Mihály nevei kerültek ki. E két jelölt között aztán a türel-
mesen helyt álló szavazók nyomban megkezdték a szava-
zást. Az eredmény az lett, hogy Kovács Mihály két szava-
zattöbbséggel Szász Gusztáv ellenében pappá választatott. 

Iparos tanulók vallásoktatása. Mint Léváról 
írják, az ottani iparostanulók és az alsófokú kereskedelmi 
iskola növendékei — az evang. ref. tanulókat kivéve — 
mindannyian részesültek vallásoktatásban egész addig, míg 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a vallástanítást ezen 
iskolákban kötelező tárgynak nem nyilvánította. Ekkor az 
egyes felekezetek lelkészei azon elvnél fogva: a ki paran-
csol — fizessen, megtagadta a vallásoktatást. A zsidó rabbi 
az ő hitközségétől meg is kapta a tiszteletdíjat s folytatta 
a vallástanítását. A többi növendékek másfél éven át nél-
külözték azt. Végre hosszas huza-vona után a város meg-
szavazott minden heti óráért 30 forint évi tiszteletdíjat. 
Az igazgató felhivta a lelkészeket a tanítás megkezdésére. 
A lelkészek fűtött és világított termet kértek. Az igazgató 
nem adhatott, mert a nevezett iskola közadakozásból épült 
s a város által fentartott róm. kath. elemi iskolában van 
elhelyezve s a pápás egyházi hatóság megtiltotta, hogy 
ott nem római katholikus felekezethez tartozó növendékek 
vallásoktatást nyerjenek. Az ipariskolai bizottság most 
azzal a kéréssel fordult a városhoz, hogy a két protestáns 
egyház növendékei számára vallástani tanteremről gondos-
kodjék ; addig pedig arra kéri a két felekezet lelkészét, 
hogy valami módon ideiglenesen ejtse módját a vallás-
tanítás megkezdésének. Ép ez a helyzet a város által 
szinte közadakozásból épült s jó részben a város által 
fentartott római kath. gimnáziumban is, melynek reform.. 
vallású növendékei a ref. egyház tanácstermébe, az ág. 
evang. vallású növendékek pedig a lakószobájába járnak 
vallásoktatásra. 

Uj egyház új temploma. A Debrecen mellett fekvő 
Józsa nem régen lett önálló református egyházzá s az 
idén már templomát is felépíthette. Az egyház hívei a 
püspökkel együtt óhajtják megülni a templomszentelő öröm-
napot s Kiss Áron engedve kérésüknek, december 1-én 
megjelen az ünnepélyen és ő mondja a templomban az 
első imát. Egyházi beszédet tart Dávidházy János esperes, 
úrvacsorát osztanak Némethy Lajos debreceni lelkész és 
Csiky Lajos theologiai tanár. 

Templomszentelés. A Gömörmegyében fekvő rad-
nóti evang. ref. egyház f. hó 10-én avatta fel impozáns 
templomát és toronyát, mely faluhelyen széles Magyaror-
szágon ritkítja párját s több. mint 30 ezer forintba került, 
melyet az egyház tagjai önerejükből teremtettek elő. A 
díszes templom már 1874-ben elkészült, de tornyát az 
új, fiatal lelkész Pósa Lajos buzgósága és lankadatlan 
tevékenysége mellett csak az idén emelhette föl a hívek 



áldozatkészsége. E nagy mü befejezéseért adott hálát a 
kis egyház a mondott napon Nagy Pál esperes, több 
lelkész és a környékről összesereglett nép jelenlétében. Az 
esperes fenkölt szellemű hálaimája után Kupny Dénes, 
vályi lelkész, ismert egyházi író lépett a szószékre s tar-
tott szíveket megragadó alkalmi beszédet. Pósa Lajos 
lelkész félolvasta a templom és torony építésének törté-
neiét, Vattay László rimaszécsi lelkész pedig Molnár 
József naprágvi lelkész segédkezése mellett úrvacsorát 
osztott. A kis faluban, Pósa Lajos költőnk szülőföldén, 
kimondhatatlan az öröm, hogy a miután 20 év óta eped-
tek, végre elérhették. 

A baptismus ellen. Megírtuk, hogy Hajdú-Böször-
ményi) n rohamosan terjed a baptismus, melynek egyik 
oka az, hogy a nagy népességű ref. egyháznak végképen 
nem elegendő a meglévő egyetlen templom. Ezt látta be 
az egyháztanács is, midőn e napokban kimondotta egy 
másik templom felépítésének sürgős szükségét. Az új tem-
plomra a város is tekintélyes segélyt ajánlott s építését 
jövő tavaszszal megkezdik. Példát vehetnének róla más 
alföldi nagy eklézsiák is! 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Néhai Baár János budapesti 
róm. kath. háztulajdonos, 70 ezer frt készpénzét és tíz 
ház-telkét egy Budapesten felállítandó evang. ref. felsőbb 
leányiskolára hagyta, a mely hagyomány értékét kétszáz-
e.er frtnál többre lehet tenni. Temetése f. hó 10-én volt, 
a melyen Szász Károly, Darányi Ignác, Hegedűs Sándor 
stb. voltak jelen az egyház képviseletében. A budapesti 
reform, egyház külön gyászjelentést adott ki. Feljegyzésre 
méltó, hogy Baár ezt a szép vagyonát saját maga szerezte, 
pályáját egykor mint kertészlegény kezdte s szorgalma 
által tekintélyes vagyonra tett szert. Mindig szerette a 
református egyházat s már életében is sokat adott ref. 
egyházi célokra. A fentemlített ingatlanokat is még életé-
ben áttelekkönyveztette a budapesti egyházra. A hagya-
tékból a köteles rész az elhunytnak két unokáját illeti. — E 
nagyszerű hagyománynyal most már hatalmas intézetet 
lehet emelni az evangeliumi nőnevelésnek, mire égető 
szüksége van a székesfővárosi protestantismusnak. 

A sárospataki ifjúság Tompáért. Néhány évvel 
előbb a pataki irodalmi önképzőtársulat dr. Bartha Béla 
kezdeményezésére elhatározta, hogy az iskolakertben 
Tompának mellszobrot állít. Azóta folyvást gyűjti e célra 
a pénzt s ma már ott áll a dolog, hogy a jövő évben, 
a millennium alkalmából a szobor felállítható lesz. Dicsé-
rendő az az ifjúság, mely nagyjait így megbecsülni tudja! 

Az országos tanítói nyugdíj- és gyámalapról 
most terjesztette be a közoktatási miniszter a szokásos 
évi jelentést. Az intézetnek 1894. év végén 11 millió 
118 ezer 340 forintnyi vagyona volt. Kifizetett az egye-
sület 1716 tanítónak nyugdíj fejében 304,391 forintot, 
1929 özvegynek 204,308 forintot és 2286 árvának 71 ezer 
forintot. A vagyon az 1893. évben összesen 583,790 frttal 

gyarapodott. Az új nyugdíjtörvény hatása e kimutatáson 
nagyon meglátszik, a mennyiben a régi szégyenletes nyug-
díjak nagyban apadnak. 

Tanítói jubileumok. Tar Károly és Cseh Lajos 
szathmárnémeti ref. tanítók szűkkörben, csak a kartársak 
által ünnepeltetve okt. 24-én tartották 25 éves jubileumu-
kat.— Törköly József községi iskolai igazgató Rimaszombat-
ban, Törköly János gömöri ág. ev. alesperes fivére, e hó 
3-án hivataloskodása 25 éves fordulóján a város és az 
ág. ev. egyház részéről rendkívül meleg ovációkban része-
sült. A város nevében Nagy Ferenc főjegyző, az egyház 
nevében Glauf Pál főesperes üdvözölték. Ezenkívül számos 
testület fejezte ki küldöttségileg jó kivánatait az általánosan 
becsült és szeretett igazgató iránt. Este bankettet rendez-
tek tiszteletére. — Szotyori Nagy Károly, a debreceni 
ev. ref. egyház országos hírű orgonistája, ez évben tölti be 
kántorságának 50-edik esztendejét. Az egyház az érdemek-
ben gazdag férfiú életének eme nevezetes mozzanatát az 
egyházhoz és a megtisztelt egyénhez méltóképen készül 
megünnepelni. 

Felsőbb leányiskola Mező-Túron. A mező-túri 
ev. ref. egyház a heves-nagvkúnsági egyházmegyével együt-
tesen akart egy felsőbb leányiskolát létesíteni, de a com -
munitas nem sikerült. Mező-Túr most a közoktatásügyi 
miniszterhez fordult segélyért, s őt küldöttség által kereste 
meg. Wlassics miniszter szívesen fogadta a deputációt, 
mely 75 ezer forintban felmutatta a város részéről az 
iskola érdekében hozott áldozatot, mit a miniszter teljes 
mértékben méltányolván, hajlandónak mutatkozott a fel-
állítandó intézetet segíteni és az ügy megvizsgálásával 
Berecz Antalt bízta meg. Az intézet felállítása ilymódon 
csak napok kérdése, de sajnos az már nem lesz kifeje-
zetten ref. jellegű. A tiszántúli egyházkerületnek ez ügyben 
kiküldött bizalmi férfiai, élükön Joó István gimnáziumi 
felügyelővel most már Kisújszállásra irányítják figyelmü-
ket, mely annak idején felsőbb leányiskolára szintén meg-
ajánlott 25 ezer forintot és minden módon azon vannak, 
hogy az egyházmegye és kerület segítségével ott a fontos 
tanintézet létesíttessék s ismerve Kisújszállás áldozatkész-
ségét és vezető férfiait, törekvésük teljes sikerrel bíztat. 

Az egyházi népiskolák megintése ügyében a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi október 24-éről 
57,541. sz. a. következő rendeletet intézte valamennyi 
közigazgatási bizottsághoz és a tanfelügyelőségekhez: A 
népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. t.-cikk 
6. §. 4. pontja a közigazgatási bizottságok kötelességévé 
teszi felterjesztést tenni a közoktatásügyi miniszterhez azon 
felekezeti iskolák megintése iránt, melyekről a tanfelügyelő 
jelentéseiből meggyőződött, hogy a törvénynek, jelesen az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. az 1879. évi XVIII. t.-c. és az 
1893. évi XXVI. t.-c. rendelkezéseinek meg nem felelnek. 
Oly végből, hogy a megintések hatása megállapítható, 
illetve, hogy a fokozatos megintés törvényes időben alkal-
mazható legyen, ezennel felhívom a bizottságot, hogy 
mindazon felekezeti népiskolák felől, a melyek eddig a 
népoktatási törvény 15. §-a alapján megintve lettek, te-



gyen a bizottság 30 nap alatt jelentést a következő ada-
tok féltüntetése mellett: az iskola neve és jellege a meg-
intő rendelet kelte és száma, mily ok miatt és hányad 
ízben lett az iskola megintve, javult-e a megintés követ-
keztében az iskola állapota, ehhez képest szükséges-e az 
iskola további fokozatos megintése? Jövőre nézve pedig 
felhívom a bizottságot, hogy az egyes felekezeti iskolák 
fokozatos megintése iránt mindig a törvényes félévi idő-
közök leteltével azonnal tegyen indokolt jelentést. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A most anyásított újpesti ev. 

ref. egyház mult vasárnap meghívás útján egyhangúlag 
Mády Lujos eddigi h. lelkészt választotta rendes lelki-
násztorává. Szívesen üdvözöljük az érdemes férfiút végle-
gesített állásában. — A haraszti ev. ref. egyházban nov. 
10-én Kőrösy György kopácsi h. lelkész 33 szavazatával 
szemben 66 szavazattal Szalay László őszödi lelkészt 
választották rendes lelkipásztorrá. — A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter szerződéses jog alapján Makay István 
hajdúböszörményi gimnáziumi tanárt a pápai ev. ref. 
főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — E hó 10-én 
Kalas István értarcsai lelkész Albisre választatott rendes 
lelkésznek. — A szarvasi ág. h. evang. egyház a Sárkány 
János halálával megüresedett lelkészi állásra szavazat-
többséggel Placskó István ó-falusi lelkipásztort választotta. 
— Dr. Schreincr Károly ügyvéd, a soproni felső evang. 
esperesség áldozatkész felügyelője az esperesség özvegy-
árva alapjára 100, a borbolyai leányegyház iskolájára 
pedig 50 frtot adományozott. — Szcléuyi Gizella, az 
aszódi felsőbb leányiskola volt igazgatónője, mint dr. Králik 
Lajos fővárosi ügyvéd menyasszonya, a napokban vett 
búcsút az intézettől. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság tagjaihoz 
az igazgató-választmány nevében és megbízásából azzal 
a kéréssel fordulok, hogy f. évi tagsági díjaikat és az 
előző évekről fennálló hátralékukat a Társaság pénztár-
nokánál (Bendl Henrik, Budapest, Deák-tér 4. sz.) minél 
előbb befizetni szíveskedjenek. A Társaság hátraléka közel 
10 ezer frtra rúg; oly összeg, melylyel a Társaság nagy 
dolgokat művelhetne; oly összeg, melynek hiányát érzéke-
nyen megsínyli a Társaság tevékenysége. Legutóbb a 
»Koszorú« tíz első füzetének nyomtatási költségeit a 
»Károli-alap« tőkéjéből kellett fedeznünk, s a folyó évi 
könyvilletmény kiadását meg a hátralékok befizetésétől volt 
kénytelen függővé tenni az igazgató-választmány. Ezért 
ismételten kérem és sürgetem a Társaság hátralékosait, 
siessenek eleget tenni önkényt vállalt kötelességöknek és 
késedelmezésökkel ne bénítsák meg a Társaság tevékeny-
ségét. Budapest, 1895. november havában. Szöts Farkas, 
mint az írod. Társaság titkára. 

* Kiss Áron püspököt hétfőn. 80-ik életéve betöl-
tése alkalmából számos testület kereste föl. Elsőnek a deb-
receni ref. egyház presbyteriutna tisztelgett nála, Simonffy 

Imre polgármester, főgondnok vezetése alatt. Azután a 
főiskolai tanárok, az egyház tanítói jöttek. A városi taná-
csot a polgármester vezette. A róm. kath. egyház vezetője 
dr. Wolafka Nándor v. püspök, plébános volt. Számos 
távirat érkezett az ország minden részéből. Délben a püs-
pöknél családi ebéd volt, melyen jelen voltak: testvére, 
Kiss Gedeon szatmári rendőrfőkapitány, fiai dr. Kiss Áron 
budapesti és dr. Kiss Kálmán nagy-kőrösi tanárok, két 
pap veje és unokaöcscse, Kiss Albert orsz. képviselő: 
hivatalosak voltak még: gr. Dégenfeld József főispán, 
Simonffy Imre polgármester és a helybeli lelkészek. 

P á l y á z a t 
ev. ref. gimnáziumi vallástani kézi könyvekre. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület állal 1894. évben 

a gimnázium I., II., VI.. VII., VIII., osztályai számára irandó 
vallástani kézi könyvekre pályázat hirdettetvén, az 1895. 
évi május elsejéig beérkezett pályaművekre adott bírála-
tokhoz képest a fentírt egyházkerület következőleg hatá-
rozott : 

1. Hogyha a »Bibliaismertetést* (veritas jeligéjűt) 
az I., II., osztályok számára s a »Symbolikát« a VI. osz-
tály számára a szerzők a velők közlött bírálat értelmében 
sikeresen átdolgozzák, akkor azok elfogadtatnak és pálya-
díjban részesülnek. 

Az így átdolgozandó pályaművek 1896. évi április hó 
első napjáig alantírt gimnáziumi felügyelőhöz adandók be. 

2 A VII. és VHI-dik osztály számára irandó val-
lástani kézi könyvekre nézve azonban újonnan pályázat 
hirdettetik. 

a) A VII. gimnáziumi osztály tanulóinak haszná-
latára irandó egy Összehasonító vallástan vagy vallás-
történet, melyben a tananyag következő részei tárgyalan-
dók: 1. 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 samánismus. 9. A feticismus. 10. Indiánok 
vallása. 11. Mexikó és Peru ős lakóinak vallása. 12. A 
sinaiak vallása. 13. A finnek és magyarok ős vallása. 14. Az 
árja nyelvcsalád ős vallása. 15. A brahmanismus. 16. A 
buddhismus. 17. Zoroaster vallása. 18. A kelták ős val-
lása. 19. A germánok ős vallása. 20. A szlávok Ős val-
lása. 21. A görögök ősvallása. 22. Az egytomiak ős val-
lása. 23. A rómaiak ős vallása. 24. A babyloniak és assyrok 
ős vallása. 25. A phoeniciaiak Ős vallása. II. Rész. Ki-
jelentett vallások. 26. A zsidók vallása. 27. A keresz-
tyén vallás. Függelék. Muhamed vallása. 

A kézi könyv 4—4l/2 nyomtatott ív terjedelemmel 
hírhat. 

b) A VIII. gimnáziumi osztály tanulóinak hasz-
nálatára irandó: Magyar protestáns egyháztörténelem, 
tekintettel a protestáns egyházjogi fejlődésre. Ebben az 
anyagnak következő részei tárgyalandók. Bevezetés. 1. A 
reformáció útjának egyengetése hazánkban. 2. A magyar 
protestáns egyház történelmének felosztása. Első korszak. 
A reformáció elterjedése, megszilárdulása és tetőpontra 
jutása. 3. A reformáció behozatala, annak terjesztői, párt-
fogói hazánkban a mohácsi vész előtt. 4. A reformáció 
elnyomására tett intézkedések a mohácsi vész előtt. 5. A 
mohácsi vész hatása. 6. A reformáció terjesztői a mohácsi 
vész után. 7. A reformáció pártfogói a mohácsi vész után. 
8. A reformáció küzdelme és hódítása a mohácsi vész 
után I. Ferdinánd haláláig. 9. A protestantismus külálla-
potja Miksa uralkodása alatt 1564—1576. 10. A refor-



máció híveinek lutheránus és kálvinista egyházakká ala-
kulása. 11. Az unitárius egyház keletkezése. 12. A protestáns 
egyház külállapotja Rudolf alatt Bocskay felkeléséig 1576— 
1604.13. Bocskai István felkelése, a bécsi béke, az 1608-iki 
országgyűlés. 14. A reformáció híveinek társasági szer-
vezkedése, templomok, lelkészek iskolák. 15. Esperesek és 
superintendesek választása. Egyházkerületek. 16. Neveze-
tesebb zsinatok 1608-ig. Bibliafordítások, hitvallások, káték, 
szertartásos és énekes könyvek s nyomdák. 18. A protes-
táns egyház állapotja II. Mátyás uralkodása alatt 1608— 
1619. Második korszak. Az elnyomatás kora. 19. A pro-
testáns egyház külállapotja II. Ferdinánd alatt. 20. A 
protestánsok állapotja III. Ferdinánd alatt. 21. A prot. 
egyház állapotja I. Lipót első éveibem 22. A magyar 
prot. egyház keserves évtizede. 23. A soproni és pozsonyi 
országgyűlések. 24. A protestánsok állapotja Lipót ural-
kodása utolsó másfél évtizedében. Explanatio Leopoldina. 
25. A kuruc báborű hatása a protestáns egyházra s 
I. József uralkodása. 26. A magyar protestáns egyház 
beléletében előfordult főbb mozzanatok a második kor-
szakban. 27. Kitűnő magyar prot. hittudósok a XVII. szá-
zadban. 28. A prot. egyház állapotja III. Károly uralko-
dása alatt. 29. Mária Terézia uralkodása. Harmadik kor-
szak. Az üdülés kora. 30. II. József uralkodása, a türelmi 
rendelet s iskolaügyi reformok. 31. A prot. irodalom s 
egvházkormánvzat körében előjövő főbb mozzanatok a 
harmadik korszak alatt. 32. II. Lipót. Az 1790/91: XXVI. 
t.-c. Budai zsinat, Synai per. 33. A protestáns egyház 
állapotja I. Ferenc uralkodása kezdetétől vagyis 1792— 
1825-ig. 34. I. Ferenc uralkodásának utolsó évtizede. 
35. V. Ferdinánd uralkodása. A vegyes házasságok, az 
1843,44 és 1847/48-iki vallásügyi törvénycikkek. 36. A 
prot. egyház beléletében előfordult főbb mozzanatok V. 
Ferdinánd uralkodása alatt. 37. A prot. egyház az ön-
kényuralom alatt 1849 — 60. Pátens ügy. 38. A prot. egy-
ház az újabb időkig. 39. Unió kísérlete a két protestáns 
felekezet közt. Az ev. ref. egyházi törvények rövid ismer-
tetése. Egyházalkotmány, egyházi törvénykezés. E kézi 
könyv terjedelme 5—5 /2 ívben van megállapítva. 

E kézi könyvek kidolgozásánál megjegyzendő először, 
hogy a pályázati hirdetményben kitett pontozatoknak az 
íróknak tulajdonképen csak tájékoztatásul szolgálnak, de 
azokhoz feltétlenül, egész merevséggel, az író egyénisé-
gének teljes feláldozásaival ragaszkodni nem kell. Másod-
szor, hogy a vallástanítás célja a növendékekkel a val-
lásra, egyházra és annak intézményeire vonatkozó isme-
reteket közölni s bennök a vallásos érzelmeket egyházunk 
hitelve szerint a szentírás, mint Isten igéje alapján élesz-
teni és ápolni, hogy szivükben a vallás és egyház iránti 
hű szeretet állandóan meghonosuljon s erkölcsiségök, lel-
kületük s általában egész jellemök reform, vallásunk sze-
rint idomuljon. 

A pályadíj mindenik munkánál nyomtatott ivenként 
50 forint, azaz ötven forint, csupán általános becsű mun-
kának adatik ki az első kiadásért, később következhető 
kiadásnál újabb egyezkedésnek lesz helye. 

Az idegen kézzel, tisztán és olvashatóan lemásolt s 
a szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátott pályaműnek 
az 1896. évi szeptember hó első napjára a tiszántúli ev. 
ref. püspöki hivatalhoz küldendők. Csupán az ev. reformált 
szerzők pályázhatnak. 

Debrecenben, 1895. nov. hó 9-ik napján. 

Joó István. 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 

gimnáziumainak felügyelője. 

P á l y á z a t . 

A bahai ev. ref. egyház lelkészi állomására. 
A lelkészi állomás évi fizetése az egyházmegyei 

gyűlés értékelése szerint 602 frt o. ért. 
Ennélfogva ez egyház lelkészi állomása a III. osz-

tályba tartozik. 
E fizetés áll termény- és pénzfizetésből és 42 ka-

tasztrális földből, stólából és más szolgálmányból. 
A pályázati kérvények december S-ig bezárólag 

Lukács Ödön f.-szabolcsi espereshez Nyíregyházára kül-
dendők. 

A megválasztandó, hivatalát 1896. tavaszán elfog-
lalni köteles. 

A megválasztott az egyházmegyei szabályoknak 
magát alávetni tartozik. 

Kelt Debrecenben, 1895. november hó 16-án. 

Kiss Aron, 
püspök. 

P á l y á z a t , 
A berencsi ev. ref. egyházi lelkészi állomására. 
Ezen lelkészi állomás jövedelme egyházmegyei érté-

kelés szerint 790 frt o. ért., mely áll 45 osztályozott hold 
földből, termény- és készpénzből, stólából s egyéb szol-
gálmányokból. 

A pályázati kérvények f . évi december S-ig Lukács 
Ödön espereshez Nyíregyházára küldendők. 

A megválasztott állomását 1896. tavaszán foglalja 
el, köteles magát az egyházmegyei szabályoknak alávetni 
s az egyháztanács határozata szerint előde által a lel-
készlak udvarán épített gazdasági épület árát elődének 
az egyházmegyei szabályzat értelmében kifizetni. 

Kelt Debrecenben, 1895. november hó 16-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A halálozás folytán megüresedett dunavecsei reform, 

lelkészi állomásra pályázat htrdettetik. 
Ezen állomással hivatalos becslés szerint 1400 frt 

értékű évi jövedelem van összekötve, és így Il-ik osztályú. 
Pályázati határidő 1895. december 27-ke. 
Pályázati kérvények az egyházkerületi elnökség által 

kiállított illetőleg az 1884. évi egyházkerületi közgyűlési 
jegyzőkönyv 48. pontja 13-dik alineájának értelmében 
esperesileg is megerősített minősítvényi oklevéllel igazoltan 
Baksay Sándor esperes úrhoz Kún-Szent-Miklósra inté-
zendők. 

Budapest, 1895. november hó 15-én. 

1 - 3 
Szász Károly, 

dunamelleki ref. püspök. 
HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN-



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig: 

IX. kerület, jPipa-utca Íi3. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadő-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, di jak intézendök. 

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

Kiad ja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : O frt. 

Egyes szám ára 30 kr. 

Megvan az országos lelkészi gyámintézet. 

Monumentális alkotást fejezett e hó 21-én 
a budapesti konvent. Megalkotta a református 
lelkészek országos özvegy-árva gyámi ntózetét. 
Megalkotta szépen, megalkotta bölcsen, közül-
akarattal, közös megnyugvásra. A mely lelkész 
neje 1896. j anuár 1-én túl özvegységre jut, nem 
tekintve azt, hogy férje mennyit szolgált, nem 
tekintve azt sem, mi volt a fizetése; a maga ré-
szére 250 frt, kiskorú gyermekei számára fejen-
ként 50 frt biztos évjáradékot fog kapni egész 
életében az országos gyámintézetből. 

Nagy dolog ez a magyar kálvinista egyház-
ban. Új korszakot nyit meg egyházunk történe-
tében. Egy darab Ázsiát foglalt el ezzel Európa 
a magyar ref. egyházban. Megszüntetett egy bor-
zasztó állapotot, mely hazánk nem egy vidékén 
szégyenletessé tette a lelkészi állást. Véget ve-
tett annak az irtóztató helyzetnek, mit még mi 
is láttunk, magunk is átél tünk: nem lesz többé 
kolduló pap-özvegy s éhező pap-árva ebben az 
országban, ebben az egyházban. Nagy áldás ez, 
nagy megnyugvás, s valóságos örvendetes üze-
net a szegény papi családoknak! 

Korszakos ez az alkotás, magának az intéz-
ménynek országos jellege miatt is. Kötelezett 
tagja minden rendes lelkész, a ki a magyar ko-
rona területén belül és kívül a ref. egyház főha-
tósága alatt működik; önkény tes tagja lehet 
minden rendszeresített vallástanár ós minden 
rendes theologiai tanár. Es így két ezernél több 
lelkész leendő özvegye és árvája talál majd ol-
talmat ós menedéket ennek az új intézetnek 
védszárnyai alatt. Az egyházi közalap mellett a 
második nagy ós egyetemes intézményünk, mely 
papjaink, özvegyeink ós árváink útján összefor-
raszt, egyesít ós szent testvériségbe foglal ben-
nünket. 

Korszakos ez az alkotás a szervezet szem-
pontjából is. Az egyenlőség ós testvériség elvére 

van építve. A keresztyén humanizmus szelleme 
hatja át. Egyenlő percentet fizet bele minden tag 
ós egyenlő járadékot kap belőle mindenik tag 
özvegye és árvája. A mely papnak több adatott 
a földi javakból, az többet ad az intézetnek, hogy 
a csekély javadalmú kar társ özvegye ós árvái 
se nyomorogjanak. A budapesti meg a debreceni 
lelkész özvegye is csak annyi segélyt kap a gyám-
intézettől, mint a hiricsi vagy h.-bodoni pap 
özvegye. 

Korszakos ez az alkotás az előkészítés ide-
jét és módját tekintve is. Bizony régóta tervez-
getjük, régóta csinálgatjuk. Közel 15 óv kellett 
rá, míg megszületett. Sok szó ejtetett ki, sok 
tinta folyt el, sok keserűség ömlött ki, míg létre-
jöhetett. Annál jobban esik most azt látnunk, 
hogy a szervezés utolsó stádiűmában, úgyszólván, 
teljes egyetértéssel, közakarattal valósult meg. 
Mint érett gyümölcs a fájáról önkényt, magától 
leszakad, úgy érett meg természetszerűleg, a köz-
tudat által érlelve ez a hatalmas intézmény. A 
kik megalkották, a kik elősegítették: fény nevökre, 
áldás életökre! 

Korszakos ez az alkotás az egyetemes egy-
ház hozzájárulása tekintetében is. A korábbi ter-
vezetek szerint az intézethez a tagok szolgáltatták 
a járulók nagyobb felét, a tíz százalékos belépési 
illetménynyel s a két és fél százalékos évi be-
fizetésekkel. Az elfogadott tervezetben megvál-
tozott az arány. Most az egyetemes egyház adja 
a jövedelmek nagyobb felét, a mennyiben a négy 
részletben fizetendő 100 ezer frton, a tavaly meg-
ajánlott 30 ezer frtos pótlókon, a 60 ezer frtnyi 
gyámintézeti alapon ós a 8—-9 ezer forintnyi 
közalapi évi járulókon kívül az idei konvent 
anyagi garanciát vállalt a r ra nézve, hogy a meny-
nyiben az özvegyek 250 s az árvák 50 frtos 
segélyét a gyámintézet jöveclelem-forrásai nem 
fedeznék (a mint hogy nem fogják fedezni), a 
hiányt a konvent a közalapból pótolni fogja. 
Ezzel s csakis ezzel vált lehetségessé amaz álta-



l ánosan h a n g o z t a t o t t k ívána lom tel jes í tése , hogy 
az öt év e le j tésével a g y á m i n t é z e t m i n d j á r t az 
a l a k u l á s évében t ény l eg m e g k e z d j e m ű k ö d é s é t . 
A k o n v e n t n e k ez a nagy le lkűsége va lóban elis-
m e r é s r e mél tó s b izonyára m i n d e n l e lkósz t á r sunk 
készségge l fog csa t lakozni Fejes I s tván a m a kellő 
i d ő p o n t b a n ós t a p i n t a t o s a n k i fe jeze t t köszöne té -
hez, melye t a k o n v e n t összes tagja ihoz , ele külö-
nösen a világi t a g o k h o z a t á r g y a l á s végén in-
tézet t . 

Most, midőn röv iden csak r á a k a r t u n k m u -
ta tn i a gyámin tóze t k o r s z a k o s j e l en tő ségé re , n e m 
a k a r u n k k i t e r j e szkedn i a gyakor l a t i é le tbe lép te-
t é s n e k k é t s é g t e l e n ü l f e l m e r ü l e n d ő számos nehéz -
sége i r e : a je lenlegi papi g e n e r á c i ó t ú l t e rhe l t e tó -
sére , a f ize tendő j á r u l ó k o k a lap jáu l szolgáló 
fizetés-bevallások h i á n y o s s á g á r a , a fennál ló p a r -
t ial is g y á m i n t é z e t e k jövő jének m i k é n t való ala-
k u l á s á r a stb. E z e k e t s az ezekhez hason ló ne-
h é z s é g e k e t m a j d el intézi m a g a az élet. Mi mos t 
csak a n n a k az ö r ö m ü n k n e k ó h a j t o t t u n k ki fe jezés t 
adni , hogy v é g r e - v a l a h á r a megva lósu l t az a 
n a g y j e l e n t ő s é g ű o r szágos intézet , mely lelké-
sze ink anyag i he lyze tén l ényegesen javít , m a g á t a 
lelkészi á l lás t j e l e n t é k e n y e n emeli , a közegyhá-
zat egy e g y e t e m e s in tózménynye l gazdagí t j a , anya-
s z e n t e g y h á z u n k veze tő inek peclig buzd í tásu l szol-
g á l h a t a r r a nézve, hogy csak tovább , t ovább a 
m e g k e z d e t t ú t o n : a r e f o r m á t u s egyház anyag i 
e r ő s í t é s é n e k nehéz , de h a l o g a t á s t n e m t ű r ő ú t j á n ! 

Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

Nevelés és társadalom. 
Mutatvány W. Bein jenai egyetemi tanár által szerkesztett s Her-
mann Beyer u. Söhne kiadásában Langensalzában megjelenő »En-
cyklopádisches Handbuc.h der Pádagogik* című munka 13—14. 

füzetéből. 

1. A társadalom és nevelés közötti viszony deduktív 
megvizsgálása. 

A mint a genetikus módszer, mely minden jelen-
ségnek a gyökerét nyomozza, általában véve új és csak 
a mi századunkban jelentőségre emelkedett kifejtő tudo-
mánynak képezi a gyümölcsét, úgy a nevelés divatos 
meghatározása legtöbbje nélkülözi a nevelés eredetére való 
vonatkozást. Pedig ez a vonatkoztatás nagyon fontos, mert 
arra a tényre utal bennünket, hogy valamint az erkölcsi-
ség ós a nyelv, úgy a nevelés sem képzelhető az embe-
reknek egymástól való elszigetelésében, hanem csakis a 
társadalomban. Mivel a mult század abban a véleményben 
volt, hogy az emberiség története az egyeddel, vagy leg-
felebb az egyedül álló párral kezdődik s a társadalom az 
egyedeknek egymáshoz való mesterséges szerződése folytán 
keletkezett, azért nem tudta megérteni a társadalomnak 
természetes elemi és alkotó hatalmát. Csak a mi száza-
dunk ethnologiája és őstörténelme bizonyította be, hogy 
az elszigeltség ilyen állapota aligha létezett valaha s a 

társadalom semmi esetre se keletkezett szerződés folytán, 
a mi már a nyelvet és békés ösztönöket is feltételezne, 
hanem a társadalom legkezdetlegesebb alakja nem egyéb 
külső egyesülésnél, melyet, mint az állatok társulását, 
csordáit, a természeti viszonyok létesítettek s a mely tár-
sulás szülte a nyelvet és a békés ösztönöket. 

A nevelés lényegét csak az képes helyesen felfogni, 
a ki a társadalom lényegét alaposan ismeri. A kettőnek 
egymáshoz való viszonyát A. Lange ekként határozta meg : 
»a nevelés mindegyik népben él, mint erkölcsi szaporo-
dásának egyszerű ténye«, a mi más szóval annyit tesz, 
hogy »a nevelés valamely nép erkölcsi szaporítása*. Ennek 
a meghatározásnak gondolat képezi az alapját, hogy 
a nép egy organismus, az embereknek a természet által 
s nem szerződés folytán létesített egyesülése, ez a népi 
organismus azonban nemcsak physikai megújulásra szorul, 
hanem erkölcsileg is szaporodnia kell, v. i. utódaira bizo-
nyos erkölcsi akaratirányokat kell hagynia, mivel ezek 
nélkül a nép megsemmisülne. A spártai népnek pl. nem-
csak utódokra, hanem arra is szüksége volt, hogy ez utó-
dok harcosokká fejlődjenek. Lange definíciója tehát elfo-
gadható, mivel azonban a népet a közös munkálkodásra 
egyesült társaságok képezik, a meghatározásba nép helyett 
társadalom teendő s akkor e meghatározás ez lesz: »A 
nevelés valamely társadalom erkölcsi szaporítása*. 

Ha ezek szerint a nevelés a társadalmi életnek köve-
telménye s nem kisebb jelentőségű a szaporodásnál, ter-
mészetes, hogy nem maradhat az egyed dolga, hanem 
lassanként társadalmi, az összesség által létrehozott közegek 
feladativá lesz, s hogy a társadalom alakulásával a nevelés 
szervezete is változást szenved. Az sem lehet kétséges, 
hogy a társadalomnak, összetételének, cselekvéseinek s 
világnézetének változásai hatással vannak a nevelésre is. 
Azonban a nevelés is visszahat a társadalomra s a meg-
levő irányzatokat vagy megerősíti, vagy megváltoztatja, 
úgy hogy a történeti folyamatban a nevelés céljai és a 
társadalom irányai között kölcsönhatás támad. Ekként a 
nevelés és társadalom közt kettős összefüggés keletkezik: 
1. egy külső, a mennyiben a nevelés szervezetének külső 
intézményei a társadalmi erőktől függenek; 2. egy belső, 
a mennyiben a nevelés tartalma a társadalmi élet tar-
talma által részben meghatároztatik, részben emerre meg-
határozólag visszahat. 

Ez a kettős összefüggés azonban nemcsak deduktív 
úton következik, hanem a nevelés történetéből induktive 
is kimutatható s ezen összefüggés ismerete segíti elő a 
nevelés történetének helyes megértését, a mi ismét arra 
utal, hogy a nevelés történetét úgy tekintsük, mint a tár-
sadalom történetének egy részletét s a társadalom szellemi 
folyamait mint a nevelésben rejlő forrásokból eredetteket. 
A neveléstörténetet a társadalmi történettel sokkal alkal-
masabb és határozottabb ilynemű kapcsolatba hozni, mint 
a művelődéstörténettel, mert hiszen mindaz művelődés, a 
mi nem természet. A neveléstörténet »művelődéstörténeti 
álláspontról* nem kisebb pleonasmus, mint »álattan ter-
mészetrajzi álláspontról«. 

2. A társadalom és nevelés közti viszony induktív 
megvizsgálása. 

I. A társadalom természetformáinak korszakai. Mint 
már fentebb láttuk, az újabb vizsgálódás azt a nézetet vallja, 
hogy az emberi társadalom nem mesterségesen készített 
alakulas, hanem természtesen előállott állapot. A társa-
dalom kezdetben nem egyéb, mint az embereknek körül-
belül a szarvas-csordához hasonló gyülevész csoportja, a 
mely nélkülözi a szorosabb egységet s legfeljebb csak al-
kalom szülte alárendeltségben áll egy vezér alatt. Az alapkő, 
melyből a sociologia keletkezéséig a konstruktív, nem 



induktív módszer a társadalom alakulását kimutatja, t. i. 
a monogám család, kezdetben ki nem mutatható, sőt a 
mai természetnépek, a melyek valószínűleg legjobban 
megtartották az ősállapotokat, arról győznek meg ben-
nünket, hogy kezdetben a promiscuitas, v. i. a különb-
ség nélküli párosodás uralkodott, a mi nem az idők foly-
tán nem rendeztetett, tem pedig egyéni (individuális) köte-
lékek, vagy vérrokonsági tekintetek által nem korlátoltatott 
De a társadalom organismust képez, s valamint a physi-
kai test, úgy a társadalom teste is alá van vetve a fej-
lődés (evolutio) törvényeinek. E törvények alapján létre 
jön a család, természetesen nem a mai monogamikus, 
hanem a csoport-család, a mely több fivérből s közös 
feleségeikből, vagy több nővérből s közös férjeikből áll. 
Ily csoport-családokat figyelt meg pl. Caesar a britannok-
nál, L. H. Morgan sok jelenkori turáni, tibeti, dravidai 
népnél. Ha egy ily csoport-család családfőt választ, a kinek 
felsőbbségét békében és harcban elismeri, akkor keletkezik 
a nemzetség (gens, Y S V O C ) , a társadalom természeti szer-
vezetének legerősebb egysége. Több vérrokonságban levő 
nemzetség alkotja a törzset, több törzs a népet. A nem-
zetség ősének közös tisztelete s a közös lakóhely sokkal 
szorosabb viszonyba hozza a nemzetségbelieket egymáshoz, 
mint a milyen létre jön a törzs népei vagy a nemzet 
törzsei közt. A nemzetségen belől fejlődik ki az idők foly-
tán e férfinak a nővel való élethossziglani s kizárólagos 
egyesülése, a mai művelt népek monogamiája, csak a 
sémita népek tesznek kivételt, a kiknél a polygamia fej-
lődött ki. Az akkori ember azonban nem a család, hanem 
a nemzetség tagjául tekintette magát. Saul a maga királylyá 
választatásának tényében nem családja, hanem nemzet-
sége megtiszteltetését látja és csodálkozva szól: »Avagy 
nem Benjamita vagyok-e én, az Izraelnek legkisebbik 
nemzetségéből való?« A nemzetségek szerint való ezen 
szervezet minden történettel biró népnél kifejlődik, akár-
mily fajhoz tartozzanak is és csak kevesen vannak, a kik 
ezt a fokot, mint a polynesiaiak. nem érték el, vagy mint 
Amerika őslakói, nem jutottak rajta keresztül. Ez a tár-
sadalmi forma az őstörténet utolsó időszakába esik, abba 
a korba, a melyben még nincsenek írásbeli feljegyzések, 
nincsen történet, hanem csak mondák és népdalok. Ez 
az a kor, melyben a hinduknál a nagy eposzok keletkez-
tek, a görögöknél a homeri énekek szájról-szájra szálltak, 
a rómaiaknál a mondai királyok uralkodtak, a germánok-
nál a Nibelungénekben rajzolt küzdelmek végbementek. 
Ép úgy a sémita népeknél. Áz izraeliták körülbelül a szám-
kivetésig, az arabok Mohamedig, nemzetségekre oszolva 
éltek. Hogy ez az állapot mennyire nyúlik be a történelem 
előtti időbe, azt még találgatni sem lehet, valószínű azon-
ban, hogy ezredévekig tartott, mivel két művelődési fokra 
terjed, t. i. a nomád életre és az ezt követő földmívelésre. 

A nemzetségek szerint szervezett népnél még nem 
létezik a munkafelosztás; mindnyájan pásztorok vagy föld-
mívelők, a nemzetség tulajdonát képező területen. A kor-
szak vége felé a nők munkássága a ház körüli teendőkre 
szorítkozik, a földmívelés és hadviselés pedig kizárólag a 
férfiak feladatává lesz. A nemzetségeken belől azonban 
nincsenek különböző hivatások s így a nevelés sem tar-
tozhatik valamely különös hivatás körébe, még kevésbbé 
lehet nyilvános szervezet tárgya. A serdülő ifjúság nevelői 
a szülők s velők együtt az öregek, különösen a nemzeti-
ség feje, s a nevelés célja nem egyéb, mint az, hogy az 
ifjúság részint utánzás és képezés, részint pedig az élet 
javaival és céljaival való megismertetés folytán arra képe-
síttessék, hogy ugyanazon a módon, mint az öregek, a 
a létért való küzdelmet folytathatta. E körülményben rejlik 
annak oka, hogy Homernél a nevelés és a tanítóknak későbbi 

görög neve nem található meg. Felnevelni, táplálni (tpscpsiv) 
ebben az időben egyúttal nevelést is jelent. Az ifjak első 
erénye az öregek iránti tisztelet s ezt ugyanaz a szó 
jeleli, mint az istenek iránti tiszteletet (alSw?). Az erkölcsi 
képzés mellett a technikai képzésre is súlyt helyeznek. A 
tanítás tárgyai a dárdavetés, íjlövés, kocsikormányzás, citera-
játék és tánc. A gyakran említett ékesszólástannak (Ilias 
9, 4-43), noha e korban feltűnőnek látszik, az ezen idő-
beli társadalmi élet igazolja a szükségét. A nemzetség 
főnökének hatalma társai felett, a törzsfőnöké a törzs 
felett, a törzs fejéé, a királyé a nép felett nem külső kény-
szer eredménye, hanem az alárendeltek kegyeletének és 
azon okok erejének, a melyeket a szónok beszédében ki-
fejt. Homernél minden határozat a szabad férfiak gyűlé-
sében keletkezik. Az Odyssea VIII. 170—174. versei lelkes 
szavakkal jellemzik a szónokot, kire mindnyájan »úgy 
néznek, mint istenre«. A szónoki tehetségre tehát szüksége 
volt az embereknek az akkori társadalmi életben. A homerosi 
korszak neveléséhez hasonlónak kell tekintenünk a rómaiak 
nevelését a királyok korában, a germánokét Tacitus ide-
jében stb. 

(Folyt, köv.) Adorján Ferenez. 

T Á R C A . 

Erasmus és Luther kora. 
Három felolvasás. 

II. Két reformátor. 

Abban az évben (1467), a mely Merész Károlyt 
Burgundia, IV. Eduárdot az angol trónra juttatta s a 
melyben Caxton Vilmos az első angol nyomdát felállít-
totta, október 28-án, Rotterdamban született Erasmus 
Desiderius. Szülei jómódú emberek voltak, a kiket a roko-
nok megakadályoztak abban, hogy törvényes házasságra 
lépjenek. Az apa nemsokára meghalt s a nő egyedül 
maradt törvénytelen gyermekével, a kit eleinte apjáról 
Gerhardnak nevezett, de később, mivel a fiúcska nagyon 
kedves kis gyerek volt, azt a két nevet adta neki, a me-
lyek közül az első görögül, a másik latinul jelenti azt: 
kedves, szeretetreméltó. Az apa után csakhamar az anya 
is elköltözött s a rokonok, a kik a hátrahagyott vagyont 
el akarták kaparítani, öcscsüket zárdába küldték. A zárdai 
élet nem tetszett Erasmusnak, de hát mit használt egy 
árva tiltakozása. Lehurrogták, míg engedett s husz éves 
korában letette a szerzetesi fogadalmat. 

A barátok életéről aztán később ezt írja: >Ugyan 
miben is áll a barátok szent engedelmessége? Becsületes, 
szűzies és józan életben ? Legkevésbbé sem. Tudomány 
szerzésében és szorgalomban ? Semmi esetre sem. A barát 
lehet nagyehető, iszákos, parázna, tudatlan, ostoba, rossz-
akaratú s irigy vadállat, de még mindig nem szegte meg 
a fogadalmat s még mindig belől maradt a szent enge-
delmesség körén. Csak feljebbvalójának rabszolgája legyen; 
akkor rendben van minden.« 

A sanyarú helyzet azonban nem akadályozta Eras-
mus értelmi fejlődését. Tehetséges, élces, gúnyolódó, csin-
talan ifjú ember volt. Biz' Ő nem igen kínozta magát s 
a kit csak lehetett, azt jól megcsipkedte. Valósággal halála 
volt a »nem tisztelendő« atyáknak. 

A gúnyolódás mellett azonban folyton tanult. A 
Renaissance szelleme egész erővel megragadta. A könyv-
nyomtatás egész Európát megajándékozta a görög és latin 



írók, meg az egyházi atyák műveivel. E művek tanulmá-
nyozása volt Erasmus főszenvedélye. Megtanult görögül, 
dacára annak, hogy a barátok véleménye szerint csak az 
ördögök beszéltek azon a nyelven. Latinul meg úgy tu-
dott, mint Cicero. A cambray-i érsek felismerte nagy 
tehetségeit s Párisba küldte az egyetemre. 

Páris már akkor is kellemes időtöltő hely volt. A 
barátok meg épen fenékig ürítették a mámor poharát. 
Erasmus nem szerette a durva mulatságokat. A mívelt 
emberek társaságát kereste. Nemsokára ledobta a csuhát s 
szakállt növesztett. Az érsek megvonta tőle pártfogását. 
Erasmus szegény ember lett a gazdag városban. De nem 
csüggedt el, bár néha csüggedezett. Keresett jó barátokat, 
kellemes szórakozást, ivott sok jó bort, szerelmeskedett, 
de a jó bornál s a párisi grisette-éknél is többre becsülte 
— az egyetemi könyvtárt. 

Egy alkalommal két előkelő angol ifjúval ismerke-
dett meg. Az egyiknek neve volt: Lord Mountjoy, a má-
siké Grey. Mountjovt egészen elragadta Erasmus szelle-
messége. Magával vitte hát Angliába. Akkoriban VII. Henrik 
uralkodott. Erasmus az egész udvart elbűvölte. Mindenki 
megkedvelte. Neki is tetszett az angol vendégszeretet s az 
angol életmód. Csak az angol sörrel nem tudott kibékülni. 
A londoni előkelő ifjú emberek csak úgy szerették a ta-
nulmányokat, mint Ő s hamar megbarátkoztak vele. Leg-
kedvesebb barátja volt Sir Thoinas Moore. Warham, ké-
sőbb canterbury-i érsek, Fisher, később rochesteri püspök, 
Colét a hires diakónus s maga a nagy Wolsey: mind 
szívesen látták és dicsőítették az európai tudományosság 
ez új csillagát. 

A pénzt csak úgy szórták neki. Warham egy szép 
birtoknak élvezetébe juttatta. Henrik herceg, mikor ki-
rálylyá lőn, egy palotát s 12,000 forintnyi évi jövedelmet 
igért neki, ha Angliában marad. Erasmus azonban nem 
szerette a rabságot. A király feltételeit, visszautasította s 
úgy élt mint, a madár. Tetszése szerint szállt egyszer 
ide, máskor amoda. Egyszer Cambridge-be ment, más-
kor Oxfordot kereste fel, majd ba kedve kerekedett, Párisba 
tért vissza. Egyszer Chelsea-ben Sir Thomas Moore vendég-
szeretetét élvezte, máskor Colettel Becket sírjához zarán-
dokolt Canterbury-be. De akárhova ment is, folyton tanult, 
gyűjtötte a tudomány sugarait, majd ismét széllyelszórta. 
Essay-i és dialógusai csodálkozással is, szorongással is töltöt-
ték meg kortársait. 

Mindenütt, a gyönyör mámorában s a tudomány 
gondjai közt ugyanaz az ügyes, alkalmazkodni tudó, türel-
mes, eszes, élvsóvár világfi. Egyszer, a mint említém, 
Colettel Becket sírjához zarándokolt. A sírnál egy zseb-
kendőt mutogattak, hogy az Becket zsebkendője, melyet 
ép azért az elbolondítottak százai összekulcsolt kezekkel 
és szemeiket forgatva, alázatosan csókolgattak. Colét, a 
kiben volt valami a későbbi puritánokból, alig tudta magát 
tartóztatni, hogy a zsebkendőt ki ne tépje a mutogató 
barát kezeiből. Erasmus csak — mosolygott. Gúnyosan 
jegyezte meg, hogy a zsebkendő, ha csakugyan Becketé 
volt, bizonyára csak arra szolgált, hogy a szent érsek az 
orrát törölte vele, de hát — az emberek ostobák s azok 
is maradnak. A sok drágakőről meg azt mondotta, hogy 
az a kincs alighanem sok veszedelmet szerzett birtoko-
sainak. 

Az angolok furcsaságai nagyon tetszettek neki. »Ha 
Angliába mégy — azt írja egy barátjának — jól teszed. 
Meglátod, mily kedves nép az angol. Csak vigyázz, meg 
ne sértsd a büszkeségüket. Leereszkednek ugyan hozzád, 
de el ne hitesd magaddal, hogy egy sorban állsz velők. 
A nemes Lordok valóságos kis isteneknek tekintik mago-
kat. Légy udvarias a középosztályhoz tartozókkal szemben. 

Nyújtsd oda mindenkinek a jobb kezedet. Mosolyogj min-
denkire, a kivel jól vagy, de ne légy tolakodó, még túl-
ságosan bizalmas sem azokkal szemben, a kiket nem 
ismersz. Különösen vigyázz, hogy rosszat ne mondj Angliá-
ról. Az angolok büszkébbek, mint akárki más s van is 
okuk rá.« Ezt akár tegnap Írhatta volna valaki. 

Az angol nők szokásai azonban változtak. Az angol 
nők — írja Erasmus — nagyon csinosak és könnyen 
megnverbetők. A lányoknak az a kitűnő szokásuk van. hogy 
a hol csak szerét ejthetik, megcsókolnak. Megcsókolnak, 
a mikor jösz. megcsókolnak mikor mégysz. Minden elkép-
zelhető alkalommal csókolóznak és ajkaik édesek, forrók 
és gyönyörűségesek. íme így ír Erasmus! Egyébiránt a 
csókolás szokása aligha volt oly általános. Csak azok a nők, 
a kiknek társaságát Erasmus kereste, lehettek olyan na-
gyon is előzékenyek. Annyi bizonyos, hogy Angliát nagyon 
kellemes helynek találta. 

Míg Angliában volt, hire bejárta a világot. A latin 
nyelv, a melyen irt, világnyelv volt. Az egész művelt 
világ latinul beszélt, de a latin nyelvnek Erasmus volt a 
mestere. Satirái megreszkettették a régi intézményeket. 
Különös előszeretettel ostorozta a barátokat. A világi 
papok nevették a tréfát, mert ők is gyűlölték a barátokat 
s örültek, hogy Erasmus őket, a türelem és reform pat-
ronusainak tekinti. Szép reform is lett volna az! 

Erasmus. a mint szilárd alapot érzett maga alatt, 
mind bátrabb lett. II. Gyulától felmentést kért szerzetesi 
fogadalmai alól, s azt meg is kapta. Nemsokára azután 
Leo lett a pápa, a ki a művészek egész seregét gyűjtötte 
Rómába. Leó meghívta Erasmust is, hogy ez a csillag 
se hiányozzék udvarából. Erasmus 40 éves volt akkor. 
Ez a kor az, a melyben a nagyravágyás kiszorítja a gyö-
nyör szeretetét a világfiak szivéből. A pápa fejedelmi 
fogadtatásban részesíté hírneves vendégét. Ha ott maradt 
volna Rómában, bibornok is lehetett volna belőle. De a 
nyughatatlan lélek megint csak máshova költözött. Jobb 
szerette az északi levegőt, meg a szabadságot. Pénze volt 
elég s hogy ő a pápa szolgája legyen, ahhoz nagyon 
büszke volt. Aranyláncokkal sem lehetett visszatartani. 
Különben is a császár hivatta. A löweni egyetem fogadta 
keblére a kiváló férfiút s a császár nagyszerű évi jöve-
delmet biztosított neki. 

Most állt dicsősége tetőpontján. Olyan nagy jöve-
delme volt, mint egy előkelő angol nemesnek. Pápákkal, 
bibornokokkal, királyokkal, államférfiakkal levelezett s a 
mint idősebb lőn, mind komolyabb gondolatok foglalták 
el lelkét. A barátok tudatlansága és durvasága, a püspöki 
törvényszékek romlottsága, az egyház teljes vallástalan-
sága: mindez gondolkodóba ejtette őt is. Ő ugyan nem 
volt rajongó, sem szőrszálhasogató a hittételek megállapítá-
sában. De a reform szükségét ö is belátta s esze, mivelt-
sége, mérséklete, úgylátszott, alkalmassá teszik egy nem 
nagyon radikális reform megvalósítására. Látta, hogy a 
veszély nagy s elhatározta, hogy életének hátralevő részét 
a papság niveau-jának emelésére fordítja. A szerzetesek 
azonban iszonyodással fogadták reformáló kísérleteit. A 
dominikánusok rögtön felismerték benne a veszedelmes 
ellenséget. Különben is a miveitséget a szerzetesek ördögi 
mesterségnek tartották, ha a theologiai kézikönyvek tar-
talmán kívül egyebet is akart nyújtani. A harc kitört és 
mikor Erasmus Löwenbe ment, már javában dühöngött. 
A dominikánusok arra akarták kényszeríteni, hogy térjen 
vissza rendjökbe. De Erasmus dacolt támadásukkal. A 
pápa dispensatiója erős fegyver volt kezében. A szerzetesek 
nem is mertek aztán vele kikötni. Erasmus megvetette 
őket s haladt tovább a maga útján. Gúnyolódva emle-
gette, hogy az emberek csókolgatják a szentek saruit, de 



nem olvassák műveiket. Épen azért neki állt s az atyák 
iratait kiadogatta és fordítgatta. Az új testamentom is 
ismeretlen volt a nagy közönség előtt. Csak ép egy pár 
locust ismertek, a melyekre a theologusok a hitcikkeket 
építették. Erasmus kiadta az új testamentomot, s egy 
csomó magyarázattal látta el a szöveget. E magyarázatok 
tönkretették a régi hagyományos értelmezéseket sa Krisztus 
és az apostolok tanításait oda állították az emberi ész és 
lelkiismeret elé. A barátok szidták, átkozták, de az egyház 
legelőkelőbb tagjai bátorították Erasmust. Szinte csodálni 
lehet, hogy mily nagy szabadságot engedtek neki reform-
tervei előterjesztésében. 

Egy érseknek pl. ezt írja: »Hagyjuk félbe a theolo-
giai szőrszálhasogatásokat. Az atyákat ilyesmire az eret-
nekek kényszerítettek, de ha mi nyomdokaikba lépünk, 
esztelenséget követünk el. Furcsa volna, ha a kegyelemben 
nem részesülne, a ki nem tudja, miben különbözik az 
Atya a Fiútól s ez a Lélektől, vagy hogy a Fiú születése 
miben különbözik a Lélek származásától. Ha meg nem 
bocsátok felebarátomnak, Isten sem bocsát meg nekem s 
ha tisztaszivű nem vagyok, ha szivemből ki nem vetem 
az irigységet, gyűlöletet, büszkeséget, fösvénységet: nem 
látom meg az Istent. De azért nem vet kárhozatra az 
Úr, hogy nem tudom, vájjon a Lélek csak az Atyától 
származik-e vagy a Fiútól is ? Az a kérdés, van-e a Lélek-
nek gyümölcse ? Az ember türelmes, jó, szelid. szerény, 
mérsékelt és szűzies-e? Tudakozzatok, de ne töltsétek az 
időt meghatározásokkal. Az igaz vallás békét ad, de addig 
nincs béke, míg a lelkiismeretet ki nem szabadítjuk bilin-
cseiből, melyeket azok vetnek rá, a kik bizonyosságot 
követelnek ott, a hol a bizonyosságot megtalálni lehetet-
lenség. Mostanában sokan a legközelebbi oecumenicai zsi-
natra tartanak fenn egyes kérdéseket. Jobb lenne az ítélet-
napig várni e kérdések megfejtésével. Volt idő, mikor a 
hitet az életből, nem a hitvallásból ítélték meg. A hitcik-
keket a szükség kényszerítette ránk. Addig űzzük a szőr-
szálhasogatást, míg a keresztyénség szó- és hitvallás-keresz-
tyénséggé nem lett. A hitcikkek szaporodnak s az Őszinteség 
elfogyatkozott. A vita hevesebb lön s a szeretet meghidegült. 
Jött a világi hatalom gályával, máglyával s az embereket 
arra kényszerítette, hogy vallják, a mit nem hisznek és 
állítsák, hogy szeretik azt, a mit gyűlölnek és értik azt, 
a mi egyáltalán érthetetlen. 

A mainci érseknek meg így ír egy alkalommal: 
»Arra kell igyekeznünk, hogy minél kevesebb legyen a 
hitcikkek száma. A fődolog az, hogy a keresztyénség 
lényege megmaradjon. A mellékes kérdésekben vagy hagy-
junk fel egyáltalán a vizsgálódással vagy engedjük meg, 
hogy higyje mindenki, a mit akar. Akkor aztán nem lesz 
többé vita s a vallás jótékony hatást gyakorol az életre. 
Akkor aztán eltörölhetjük a visszaéléseket, a melyek miatt 
annyian panaszkodnak. A gonosz biró is meghallotta az 
özvegy panaszát (Lukács XVIII. 1—8.). Mi se zárjuk be 
hát füleinket, a mikor oly sokan kiáltanak, a kikért a 
Krisztus meghalt. A Krisztus nemcsak a hatalmasokért 
halt meg, hanem a szegényekért is. Csak nem kell nagy zajt 
csapni. Tegyük félre a szenvedélyeket s királyok és feje-
delmek törekedjenek a közjóra. De a barátoknak ne ad-
jatok szavazatot e kérdésekben! Sokáig tűrtük már ural-
mukat. Hisz nincs másra gondjuk, mint gyomrukra s 
hatalmukra. Hiúság vezeti őket s azt hiszik, hogyha a 
nép felvilágosodik, altkor uralmuknak vége*. 

Egyszer meg magához a pápához fordul: 
»Először mindenki javítsa meg saját gonosz életét ! 

Azután fogjunk felebarátaink megtérítéséhez. Egyesítsük 
a keresztyén szeretetet szigorúsággal, Ha Szentséged oly 
embereknek ád hatalmat, a kik nem hisznek a Krisz-

tusban s csak saját kívánságaikra gondolnak : akkor nagy 
lesz a veszedelem. Mi bízunk Szentségedben, de vannak 
rossz emberek, a kik Szentséged erényeit takaróul hasz-
nálják saját gonoszságukra.* 

Roppant fontossággal bír az a körülmény, hogy 
Európa szellemi vezérei így hagyták beszélni Erasmust. 
E körülmény megmagyarázza, miért gondolhatta Goethe, 
hogy Erasmus vezetése alatt jobban ment volna minden. 

De a kérdések kérdése az, hogy mit eredményezett 
volna Erasmus epicuri szellemessége s latitudinarius filo-
zofálása? A mivelteket hitetlenné tette volna s a nagy 
tömeget babonássá. 

A barátok később azt mondták, hogy Luther Eras-
mus tojásából baziliskust költött ki. Erasmus nem sze-
rette, ha valaki így fogta fel a dolgot, pedig a barátok 
e ponton saját szempontjukból nem rosszul ítélték meg 
a dolgot. Erasmus scepticus filozofiája bontó hatást gya-
korolt, mint minden scepticus filozofia s a mi igazság 
volt benne, annak más formát kellett öltenie, hogy orga-
nikus életet hozhasson létre. De a mikor Erasmus álta-
lános elégületlenséget idézett elő, akkor aztán Luthernek 
könnyebb volt reformálnia, mint lett volna, ha a régi 
tespedést teljes mozdulatlanságban találta volna. Erasmus 
maga is érezte saját képtelenségét s kétségbeesve szem-
lélte az iszonyú tudatlanságot, mely körülvette. 

»Az ostoba barátok — írja egy alkalommal — oly 
gépiesen végzik a misét, mint a hogy a csizmadia csiz-
mát csinál. A. mikor az oltárhoz lépnek, megérzik rajtuk 
a borszag. A barátoknak a vallás csak arra való, hogy 
elvegyék a nép pénzét s a lányok erényét. S mégis ezek 
Európa zsarnokai. Még a pápa is fél tőlök. »Vigyázz* 
— írja egy heves barátjának — »meg ne sértsd a bará-
tokat. Ez az ellenség sohasem pusztul el, oly rend ez, 
mely soha meg nem hal s nem nyugszik addig, míg 
tönkre nem tesz.* 

De nemcsak a barátokat ostorozta Erasmus, hanem 
általában a papságot. »Sohasem volt a papság oly ostoba 
s oly annyira elvilágiasodott, mint most* — mondá egy 
alkalommal. 

íme tehát az értelmi műveltség sem volt képes a 
reformot létrehozni. Forduljunk azért a reformáció másik 
nagy alakjához. 

Froude után angolból. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

Vallástétel Krisztusról a XVI. és XIX. 
században. 

(Folytatás.) 

Ezalatt Luther Coburgban felölté Isten minden fegy-
verét ; énekléssel magasztalá Istent s bátorítással, remény-
nyel és örömmel teljes igéjét olvasá szüntelen. Nem mult 
el egy nap sem, melyben legalább három óra hosszáig 
ne imádkozott volna. Imáiban Istent Atyának szólítá. így 
könyörgött a többek közt egy napon: »Tudom, hogy te 
könyörülő Isten és Atya vagy; azért bizonyos vagyok, 
hogy megsemmisíted a te gyermekid üldözőit. Ha nem 
teszed, a veszély téged is fenyeget, mint minket. Minden 
a te kezeidben vagyon; mi megtettük kötelességünket; 
azért óh Szent Atyánk oltalmazz meg minket*. 

»Ha barátaink helyzetében volnánk — mondá egy-
szer hü szolgájának Veit Dieterichnek — megfelelnék elle-
neinknek ; ha a ti császártok nem egyezhet bele a biro • 
dalom feldarabolásába, a mi császárunk, az Úr sem tűrheti 
el isten nevének szidalmazását. Ti dicsekedtek a ti csá-



szártokkal, mi dicsekszünk a mienkkel. Majd meglátjuk, 
kié lesz a diadal!* 

»A bölcs, nemes és félénk Melanchton nem érezte 
azt a bizodalmat, melyet Luther érzett. Őt elfogta a félelem 
és az aggódás. Barátja Camerarius gyakran látta őt keserű 
könyeket hullatni. Luther bizalommal eltelve lévén, igye-
kezett Augsburgban lévő barátait bátorítani. Jónásnak így 
írt a pusztából (így keltezte Coburgból írt leveleit): »A 
filozofia, nem más zavarja meg Fülöpöt. A mi ügyünk 
annak a kezében van, a ki csakugyan elmondhatja ma-
gáról, »senki azt ki nem ragadhatja az én kezemből*. Nem 
óhajtom, hogy a mi kezünkben legyen. Sok dolog volt 
már az én kezemben, és egy sem sikerült — de mind-
azok, a miket ő reá bíztam, jól véghez mentek ; igaz dolog 
az, hogy az Ür a mi menedékünk és erőnk. Mikor hagyta 
el azt, a ki bizik ő benne? mint meg vagyon írva. el 
nem hagyod azokat, a kik tégedet keresnek, Uram! Da-
coljunk ezért elleneinkkel s legyünk bátrak a Jézusban; 
mert »Ő él és mi is élünk* még a halálban is: megőrzi 
annak a feleségét és gyermekeit, a ki életét adja Ő érette. 
Mivel Ő uralkodik, mi is uralkodni fogunk 0 vele; sőt már 
most uralkodunk Ő vele! Óh, ha én is jelen lehetnék 
Augsburgban, Krisztus kegyelméből mily hamar ott lennék! 
Isten veletek!« 

Majd Melanchtonnak írt : ^Kegyelem és békesség 
néked a Krisztusban. Krisztusban mondom és nem e 
világban. Amen ! Mit nyugtalankodol folyton ? Ha ügyünk 
nem igaz, hagyjunk fel vele, de ha igaz, miért tegyük 
Istent hazuggá, midőn azt mondja, legyetek nyugodtak! 
»minden gondotokat az Úrra vessétek« mondja apostol. 
Ismét: Az Úr közel van a megkeseredett szívűekhez. Ag-
gódsz, mert nem tudod mi vége lészen ügyünknek. Mon-
dom néked, ha én tudnám nem törődném vele, nem fog-
lalkoznám a dologgal egy cseppet sem. Isten olyan helyre 
helyezte ügyünket, a hova rethorikád és fdozofiád nem 
hatolhatnak. Az a hely hitnek hivatik; ott vannak mind-
azok, a miket nem láthatunk és föl nem foghatunk. Az 
a ki látni és érteni igyekszik ezeket a dolgokat, miként te 
is, csak gyötrelmet talál és könyeket*. 

»Ha Krisztus nincs velünk, hol találhatjuk meg őt 
e világon ? Ha nem mi vagyunk az egyház, hol van akkor 
az egyház ? A bajor hercegnél vagy Rómában, avagy a 
törököknél van-e? Ha nincs nálunk Isten igéje, akkor 
kinél van ? És ha Isten velünk, ki ellenünk ? Ha mi ele-
sünk, Krisztus esik el velünk, Krisztus pedig a világ Úra! 
Krisztus mondá: bízzatok, én meggyőztem e világot; és 
én tudom, hogy ez igaz. Miért félnénk hát a legyőzött 
világtól, mintha az volna a győző? Mily drága sző! sokan 
elmennének érte térdeiken Rómába vagy Jeruzsálembe, mi 
pedig közel van hozzánk, mivel bármikor használhatnánk 
oly kevésre becsüljük! Helytelenül van így. Tudom jól, 
hitünk gyengeségéből származik. Mondjuk azért az apos-
tollal, Uram neveljed a mi hitünket!* *Ha szinte én 
körültem tábort járnának is: nem fél az én szivem.* 
»Semmi fegyvernek nem lészen előmenetele, valamely te 
ellened készíttetik.* 

1530 június 25-ike, az egyház diadal napja végre 
elérkezett. E nap délutánján három órakor a választók 
és a birodalmi rendek összegyűltek a császárnak szállá-
sul szolgáló palotában és a házi kápolnában olvasták föl 
a hitvallást, hogy a nép ne hallhassa. A császár elren-
delte, hogy csupán a hercegek és a választó fejedelmek 
bocsátandók be. De a palota udvara csakhamar nagy 
sokasággal telt meg. A szász választófejedelem két kan-
cellárja, megerősítve az Urnák fölöttük kiterjesztett karja 
által — kiléptek a kápolna közepére, kezeikben tartva a 
hitvallás egy-egy példányát. Az egyik latin, a másik német 

nyelven volt írva. A választó kifejezte azon óhaját, hogy 
miután Németországban vannak, a császár engedné meg, 
hogy a német szöveget olvassák föl. A császár beleegye-
zett. Erre az egyik kancellár egy rövid beszédet tartott 
a protestáns rendek nevében; ennek végeztével, a másik 
olvasni kezdé a hitvallást oly hangosan, hogy az udvar-
ban összegyűlt sokaság is hallhatá. A felolvasás két óra 
hosszat tartott. A legmélyebb figyelemmel hallgatták és 
igen mély benyomást tőn rájuk. Senki sem készült el az 
ily dolgok hallására. Most nem ismételjük a hitvallást — 
de néhány főbb pontját érdemes emlékezetbe hozni e na-
pokban. a midőn sokan feledik »a hitet, mely a szentek-
nek adatott.* 

»Valljuk és tanítjuk — mondák Németország evan-
gelikus fejedelmei a figyelmesen hallgató királyi gyüleke-
zetben — hogy csak egy Isten van, és hogy az egy 
isteni lényegben három személy van: Atya Isten, Fiú 
Isten és a Szentlélek Isten, ez örökkévaló végetlen hata-
lom. bölcseség és jóság a minden láthatók és láthatat-
lanok teremtője és megtartója*. 

»Valljuk és tanítjuk, hogy Ádám esete óta minden 
ember bűnben születik, azaz telvék gonosz kívánságokkal 
és hajlamokkal és természettől fogva nem lehet bennök 
igaz kegyesség, Istennek valódi szeretete, Istenben való 
őszinte hit. Tanítjuk, hogy ez a velünk született bűn 
valódi bűn, mely miatt megmásíthatatlanul örök halálra 
kárhoztatvák mindazok, a kik a keresztség és Szentlélek 
által újjá nem születvék. 

»Valljuk és tanítjuk, hogy Krisztus alászállván a pok-
lokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a meny-
nyekbe s üle Istennek jobbjára és ott uralkodik minden 
teremtmények fölött; hogy megszenteli Szent Lelke által 
azokat, a kik hisznek Ő benne; hogy megtisztítja, erősíti 
és vigasztalja őket; hogy életet, kegyelmet és áldást nyújt 
nekik, védi és oltalmazza őket a bűn és az ördög ellen.* 

»Valljuk és tanítjuk, hogy miután az emberek bűn-
ben születnek, nem töltik be Istennek törvényét, nem sze-
rethetik Istent, jó cselekedetekkel vagy bármi elégtétel 
adással nem tudják kiérdemelni a bűnök bocsánatát. Isten 
előtt a cselekedetek által meg nem igazulnak, hanem 
Krisztus szeretetéből, kegyelemből, hit által, a miért is 
lelkünket Krisztus Ígéretei nyugtatják meg, hogy Isten 
kegyelmes mi hozzánk és Krisztusban, a ki halálával ki-
békített minket Istennel örök életet ad nekünk.* 

»Valljuk és tanítjuk, hogy az ilyen hitnek jó gyü-
mölcsöket kell teremnie, jó cselekedeteket kell előhozni, 
hogy véghez kell vinnünk mindazokat a jó cselekedeteket 
Isten iránt való szeretetből, a miket Isten vár tőlünk, de 
de nem szabad azoktól várnunk a megigazulást, mert 
ha mind azt megteszszük is, a mi parancsoltatott, akkor 
is csak így szólhatunk > haszontalan szolgák vagyunk !« 

»Ez a summája — mondá a szászországi kancellár, 
mielőtt Róma visszaéléseit előszámlálná — a mi egyhá-
zainkban leikeinknek építésére és vigasztalására, valamint 
a hivők megszentelésére hirdetett tudományoknak.* 

Bevégezvén a nevezetes okmány felolvasását, a választó-
fejedelem kancellárja a császár titkárjához lépett, hogy 
átadja neki a hitvallás két példányát. De a császár kinyujtá 
kezét és magához vette azokat. A protestáns rendek meg-
köszönték Károlynak, Ferdinándnak és a többi fejedel-
meknek a figyelmet. így végződött az ünnepélyes actus. 
Az ellenfelek és több püspök is bámulva hallgatták a 
keresztyén vallásnak most hallott nagyszerű expositióját. 
S ki tudja, hogy az itt nyert benyomás nem éledt-e fel 
líárolvban a St. Justi kolostorban, s nem nyujtott-e neki 
kimondhatatlan vigaszt halálos ágyán ?! 



A hitvallás minden európai udvarhoz megküldetett, 
az evangeliumi vallás ismerete így elhatott a legtávolabb 
országokba is. A hit hőseit, a kik oly merészen tettek val-
lást a megfeszített Krisztusról, ezen emlékezetes órában 
új érzelem lelkesíté. Vallást tettek Krisztusról az emberek 
előtt: szivük érezte, hogy ő is vallást tett róluk a mennyei 
Atya előtt. »Istennek lelke és dicsősége nyugodott rajtuk.« 
Győztek; megfutamíták az ellenség hadseregét. »Az ő lei-
kök vigadott az Úrban.« E naptól fogva az evangeliumi 
hit sorsa biztosítva lőn, az Úr ismét kimondá: »A pokol 
kapui sem fognak rajta diadalmat venni«. 

így tettek vallást a Jézus nevéről a tizenhatodik 
században. 

(Folyt, köv.) Csizmadia Lajos. 

B E L M I S S Z I Ó . 

Belmissziói intézmények a francia 
protestánsoknál. 

II. A Mac Ali-féle misszió. 
Mac Ali, a világhírű belső misszionárius, angol indepen-

dens lelkész volt Hadleighben; angol volt a születése, ne-
velése, ízlése, a mi pedig sokat jelent. Kollégái nagyra be-
csülték tudományosságáért, valamint vallásos buzgóságáért. 

1871. őszén történt, hogy Mac Ali Párisba ment, mint 
egyszerű tourista; a kíváncsiság hozta Párisba, mint annyi 
mást, kik látni akarták a szép Luteriát megalázva és a 
commune dühe által fölforgatva: s a touristát egy közön-
séges munkásnak talán ötletszerű szava apostollá változ-
tatja, Ő t. i. egy munkásnak vallásos iratot nyomott a 
kezébe, mire az ouvrier azt mondta: »Ha akadna valaki, 
a ki ezt hirdetné nekünk, mindnyájan mennénk azt hall-
gatni*. Öt hónappal utóbb Mac Ali és felesége, elhagyván 
hazájukat, családjukat, támogatás nélkül, csekély vagyo-
nukkal Párisba jöttek, és megnyitották a bellévillei mun-
kások közt az első népszerű összejöveteli helyiséget. 

Összejöveteleik célja volt: hirdetni a népnek az 
evangéliumot; első helyiségeik igen szerények voltak, a 
mi a berendezésüket illeti; beszédeik rövidek, de velősek 
is. A »jó angol*, mint a párisiak hívták, meg tudta nyerni 
a sziveket, és az evangelium ereje behatolt a lelkekbe. A 
bellevillei teremhez más helyiségek sorakoztak, mint meg-
annyi erődök vagy jobban mondva, világító tornyok, hon-
nan a világosság szétáradt a modern Bábelre. És mit talál-
tak az ige hirdetői munkájok közben? Tudatlanságot, 
könnyelműséget és az evangéliumot szomjazó lelkeket. 
Igaz, hogy az egyik terembe behatoltak a szabad gondol-
kozók és szót emelvén, iparkodtak az evangéliumot nevet-
ségessé tenni; de Theodore Monod megcáfolta őket oly 
erővel, olyan iróniával és logikával, hogy az a nap fényes 
győzelem napja lett. Mac Ali körül ezután egy sereg lelkes 
hitmunkás csoportosul, a kik lehetővé teszik, hogy Páris 
kellő közepén üsse föl sátorát; a mennyiben ott szintén 
gyülekezeti termet szereztek. Mennyi nehézséggel küzdöt-
tek meg, míg ezt az új helyiségüket benépesíthették! A 
szabad gondolkozók olyan botrányokat rögtönöztek néha, 

hogy rendőrrel kellett az ajtót őriztetni; de a terem mégis 
megtelt idővel, először az ouvrier-k aludni jártak oda, 
azután pedig odamentek evangéliumot hallgatni. 

Az 1878-adiki kiállítás alkalmával Mac Ali és társai 
naponként háromszor is tartottak összejövelt nagy sikerrel. 

Mac Ali kiterjesztette figyelmét az oktatásra is; 
1872-ben megnyitotta első népiskoláját. És kik járnak a 
Mac Ali iskolájába? Páris utcagyerekei, gaminjai; nehéz 
ugyan köztük fegyelmet tartani, de tisztelik azt, a ki nekik 
imponálni tud és mindnyájan szeretnének valamit tanulni. 
Mac AH és társai felkeresik a meglevő jó elemeket ezek-
ben a korán megvénült szivekben és bámulatos eredmé-
nyeket érnek el; a gaminok közül apostolok válnak ki. 
Ennek köszönhető aztán, hogy az ilyen iskolákból kikerül-
tek azután is együtt maradnak, egyesületeket alakítanak; 
fölkeltik az ügy iránt az érdeklődést, úgy hogy számukra 
némely áldozatkész hölgyek munkás-otthonokat terem-
tenek. 

A párisi sikerek visszhangja a vidékről is hallatszik, 
ott is egymásután állnak elő evangelizáló egyesületek, 
1881. végén már minden jelentékenyebb városban voltak 
effélék. A misszió kezdetének 20-adik évfordulóján 136 
helyisége volt a Mac Ali-féle intézménynek is; a missziók 
mindenütt organikus összefüggésben voltak az anyaegyhá-
zakkal ; ámbár a hivatalos egyház nem mindig rokonszen-
vezett a mozgalmakkal. 

A praktikus Mac Ali nagy vonzóerőt tudott adni 
összejöveteleinek, például azzal is, hogy missziói hajókat 
építtetett. Egyik ilyen hajó Párisban állomásozott a Szajnán; 
a másik pedig bejárta a Marne völgyét Meauxtól Épernayig, 
nagy feltűnést keltve és egyszersmind kedvet ébresztve a 
lakosságban állandó gyülekezési helyek nyitására. 

A misszió számára az angolok és amerikaiak ada-
koztak legtöbbet; az amerikaiak maguk is kedvet kaptak 
az ilyen természetű evangelizáló munkához és egy ame-
rikai »Mac All-egyesület«-et alapítottak. Az 1891-ben ki-
adott Va millió frank 90°/0-je angolszász országokból jött. 

Tizenegy évig Mac Ali maga volt missziójának körül-
belül mindene. 1883. óta a misszió címe »Mission populaire 
évangelique de France«, ezóta van igazgatótanácsa, mely-
nek elnöke életfogytáig Mac Ali volt. 

A »jó angol« 1893-ban halt meg. Halála előtt még 
Angolországban volt,de mikor érezte,hogy betegsége gyógyít-
hatatlan, visszakívánkozott az ő kedves missziójához, Fran-
ciaországba. 

Kár, hogy a magyarországi evangeliumi egyháznak 
még nem támadt egy Mac All-ja, a ki velünk egy test és 
lélekké válva hirdetné az evangéliumot, s ennek isteni 
erejével segítene építeni magyar evangeliumi egyházunkat. 

Budapest. 
Kovács Lajos. 



B E L F Ö L D . 

Az egyetemes konvent rendkívüli gyűlése. 
Két korszakos alkotásával históriai jelentőségre emel-

kedett a f. évi rendkívüli konvent. 
Közel másfél évtizedes vajúdás és nehéz viták után 

most már egyhangúlag megalkotta az egyetemes lelkészi 
gyámintéselet. Megalkotta bölcsen, célszerűen, a papság 
általános hozzájárulásával, a lelkészi családok nagy meg-
nyugvására. Megalkotta akként, hogy a nagyszabású inté-
zet már 1896. január 1.-én tényleg megkezdi működését. 
Megalkotta az egyenlőség és testvériség elvén, a közegvház 
jelentékeny gyámolításával, a szegényebb sorsú lelkészekre 
nézve megkönnyített hozzájárulással. Bizonyára széles e ha-
zában mindenütt örömmel fogja venni e hírt a lelkészi kar, 
melynek kivált csekélyebb fizetésű részére nézve, nagy 
jótétemény ez az új intézet. 

Másik nagyfontosságú intézkedése a konventnek az 
az Utasítás, melyet az új egyházpolitikai helyzetben a lel-
készek és egyháztagok eljárására vonatkozólag készített, 
melynek szövegét nemsokára közölni fogjuk. 

Nevezetes intézkedése még egyetemes konventünknek 
az egyetemes tanügyi bizottság újjászervezése, mely bizott-
ságra fontos teendők várnak a református tanügy egy-
séges irányzása tekintetében. 

A csöndes lefolyású, de alkotásai által annál fonto-
sabb gyűlésről a részletes tudósítás itt következik: 

I. ülés november 21-én. 

Kun Bertalan egyházi elnök buzgó imája után Tisza 
Kálmán világi elnök előadja a jelen gyűlés előzményeit, 
kegyeletes szavakban emlékezvén meg Pap Gábor dunán-
túli püspök haláláról és a gyűlést megnyitottnak nyil-
vánítja. 

A tagok igazolása után tárgyalás alá került a »L>1-
készi özvegy-árva gyámintézet« alapszabály tervezete. 

A bizottság előadója Széli Kálmán elsőben ismerteti 
az egyes kerületek idevonatkozó következő nyilatkozatait. 
A iiszáninneni kerület elfogadja általánosságban a javas-
latot, de a következő módosításokat kívánná érvényesíteni: 
Vétessenek be tagokul a vallástanárok is; az elmozdított 
lelkész neje es gyermekei tekintessenek özvegynek és árvák-
nak; minden tagnak egyenlő segély állapíttassék meg; ha 
valamelyik lelkész az öt év letelte előtt elhalna, özvegye 
a hiányzó tagdíjat fizesse be s ennek folytán segélyben 
részesüljön; a kezelő bizottság ne három, hanem öt tag-
ból álljon. A tiszántúli kerület kívánja, hogy a lelkész-
jellegű tanárok s a fegyintézeti lelkészek is vétessenek fel: 
hogy az elmozdított lelkészek is részesüljenek segélyben, 
ha öt évig pontosan fizettek. Az erdélyi egyházkerület 
módosítás nélkül elfogadja a tervezetet. A dunántúli egy-
házkerület hasonlóképen elfogadja, kifejezi azonban azon 
óhaját, hogy minél előbb íolyósíttassék és minél több 
legyen a segély. A dunamelléki egyházkerület kívánja, hogy 
legyenek az intézetnek a theol. és lelkészjellegű vallás-
tanárok is kötelezett tagjai; a ki lemondott vagy elmoz-
díttatott állásából, segélyre igényt ne tarthasson; hogv a 
lelkészi jövedelmek egységes kulcs szerint, állapíttassanak 
meg stb. 

Ez ismertetés után beterjeszti előadó a konvent gi/ám-
inlézeti bizottságának a javaslatát, mely szerint a harmadik 
szakaszba vétessenek fel permissive a theol. rendes taná-
rok és a lelkészi jelleggel biró rendszeresített vallástanárok; 
az 5-ik szakasz módosíttassék ekként: nem tarthat segélyre 
igényt azon özvegy és árva, kinek férje vagy atyja állá-
sáról önkényt lemondott, vagy az egyházi törvények 303. 
szakasz e) pontja értelmében állásától elmozdíttatott; a 
6-ik szakasz: egyenlő segélyben részesíttessék minden 
özvegy vagy árva, tekintet nélkül a lelkész által élvezett 
jövedelem mennyiségére vagy annak szolgálati idejére a 
belépési illeték és az öt első évi járulék két év alatt fize-
tendő be; a segélyezés mindjárt as első évben kezdetét 
veszi, de az öt évi tagsági illetékből hiányzó összeg az 
özvegy segélyéből két év alatt visszatartatik; a 7. és 8 ik 
szakasz törlendő, úgyszintén a 9-ik szakasz két első pontja 
is s a megmaradt rész képezné a 7-ik szakaszt; a 8-ik 
szakaszhoz módosítás: a segélyjogosultságot az esperes 
felterjesztésére a végrehajtó bizottság állapítja meg; a 
11-ik szakaszhoz: csakis ev. ref. özvegyek részesülhetnek 
segélyben; a 16-ik szakaszhoz: megszűnik a segélyre-
jogosultság : a) ha az özvegy férjhez megy; b) ha elhagyja 
a ref. vallást; c) ha elhal; az árvákra nézve a neveltetési 
segély: a) fiuknál 20 éves korukban, lányoknál 18 éves 
korukban vagy előbb is, ha házasságot kötöttek; testi 
fogyatkozás esetén azonban tovább is segélyeztetnek; b) ha 
elhagyják a ref. vallást; e) ha elhalnak. Végül javasolja a 
bizottság, hogy a mennyiben a gyámintézet jövedelmei 
nem lesznek képesek a kiadásokat fedezni, a netán előálló 
hiányt a közalap fedezze. 

A konvent a bizottság javaslatát pontonként tár-
gyalta. 

A 3-ik szakasz az ajánlott módosítással egyhangúlag 
elfogadtatott. Az 5-ik szakasz hasonlóképen, a 6-ik szakasz-
nál Szász Domokos felhívja a konvent figyelmét az ajánlott 
módosítás miatt azon körülményre, hogy azok, kik a javas-
lat pénzügyi tervezetét létesítették, s ezek között ő maga 
is, csak a 6 ik évben gondoltak az állandó segélyezésre; 
az első öt évben csakis az árvák neveltetési segélyét vet-
ték fel mint kiadást, míg a többi befizetett összeg a tőke 
növelésére lett volna lordítandó. Az ekképen gyűlt tőke 
kamata szolgált volna hat év múlva a járulékok fedezé-
sére, kiegészítve az egyes kerületeknek egységes kulcs 
szerint megállapított domestikai járulékával. A pénzügyi 
tervezet azonban erősen alteráltatik az által, ha mindjárt 
az első években az özvegyek is segélyben részesíttetnek; 
mert lehet, hogy esetleg a gyámtár oly kedvező helyzetbe 
jő. hogy teljesítheti ebbeli hivatását ; de midőn az egye-
temes egyház egy ily institutió alapjait rakja le, úgy kell 
azokat lerakni, hogy meg ne inogjanak. Ezért tartotta 
kötelességének a konvent figyelmét e körülményre felhívni. 
Szász Károlynak bár szintén vannak aggályai, de nem 
oly nagy mértékben, mint előtte szólónak. Ez aggályokat 
azonban nagy részben legyőzi három kerületnek azon 
egybehangzó módosítása, mely az azonnali állandó segé-
lyezést ajánlja. Feltétlenül hozzájárul a szakaszhoz. Széli 
Kálmán előadó zárszava után a konvent a módosított sza-
kaszt elfogadja. 

A 7-ik szakasz, mely szerint az árvák tekintet nél-
kül a befizetésre rögtön neveltetési és gyámolítási segély-
ben részesülnek, elfogadtatott. A 8. és többi szakasz ha-
sonlóképen. A 11-ik szakasznál Kovács Albert kifogásolja 
a »csakis ev. ref.« betoldást, minthogy az egyházi törvé-
nyek nem tiltják a másvallású nővel való házasságot, s 
minthogy ez a kitétel némileg odiosus lehet, ezért ajánlja, 
hogy az »ev. ref.« elhagyandó legyen. Tisza Kálmán ezzel 
szemben elfogadja a bizottság módosítását, miután a mó-



dosítás nem felekezeti kislelkűségből, hanem felekezeti 
óvatosságból származik. A szakasz elfogadtatik. 

A segélyezésről szóló szakasznál Szász Károly úgy 
a maga mint kerülete nevében ajánlja az osztalékrend-
szert. Széli Kálmán előadó azzal az indokolással, hogy 
az osztalékrendszer ezelőtt 10 évvel is általánosan kár-
hoztattatott, ajánlja a módosított szakaszt elfogadásra. A 
módosított szakasz elfogadtatik. A XV. szakaszból két 
pont töröltetik. A XVI. szakasz a módosított szöveggel 
elfogadtatik. A XVII. és XVIII. szakaszok töröltetvén a XIX. 
lesz a XVII., mely változtatás nélkül elfogadtatik. Úgyszintén 
a következő szakaszok is. A XXIX. szakaszban »az espe-
resek* »egyházmegyék*-kel cserélendő ki. A XXX. sza-
kaszba betoldás: »a lelkészi jelleggel rendszeresített vallás-
tanárok.* 

Az intézet vagyonának kezelési szabályzata a bi-
zottság szövegezésében vita nélkül elfogadtatik, valamint 
Tisza Kálmán azon indítványa is, mely szerint a végre-
hajtó bizottságot megbízza a konvent, hogy járjon utána, 
vájjon a pesti hazai első takarékpénztár és a földhitel-
intézet közül melyik vállalja el előnyösebb feltételek mel-
lett a gyámtár vagyonának kezelését. Felhatalmazza to-
vábbá a konvent a végrehajtóbizottságot az előleges intéz-
kedések megtételére s egyszersmind kimondja, hogy az 
egyetemes ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet 1896-ik 
január l-jével életbe lép. Végül köszönetét és elismerését 
fejezi ki a konvent a gyámintézeti bizottságnak lelkiisme-
retes és kitartó munkálatáért, s különösen Szász Domokos 
bizottsági elnöknek s Széli Kálmán előadónak. 

A gyámintézeti javaslat letárgyalása után Fejes 
István szólalt fel s szép szavakban tolmácsolta a lelkészi 
karnak köszönetét és háláját a világiak irányában a gyám-
intézet megalkotása alkalmából, általános helyeslés közben 
kiemelve azt, hogy a világiak többet tettek, mint a meny-
nyit a lelkészek vártak, azáltal, hogy a rögtöni állandó 
segélyezést kimondották. Meg van győződve arról, hogy 
az egész lelkészi kar nézetét tolmácsolja, midőn a vilá-
giaknak s különösen Tisza Kálmánnak köszönetet és elis-
merést szavaz. — Tisza Kálmán válaszolva köszönetét 
fejezi ki Fejesnek az elismerő szavakért, s a prot. hit-
buzgóságba vetett bizalma folytán nem félti a gyáminté-
zet jövőjét. Viszont elismerését fejezi ki a lelkészi kar 
irányában. Az ünnepélyes nyilatkozatok Kun Bertalan 
indítványára jkönyvbe vétettek. Az idő előre haladván, 
a többi tárgyak a másnapi gyűlésre hagyattak. 

II. ülés november 22-én. 

A napirend előtt Kun Bertalan egyházi elnök meleg 
szavakban üdvözli Kiss Áron tiszántúli püspököt születé-
sének 80. évfordulója alkalmából. Kiss Áron meghatottan 
mond köszönetet az elnök üdvözlő szavaiért. 

Majd a mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
tárgyalás alá került a bar sí esperesválasztás ügyében be-
terjesztett felebbezés. A felebbezést a konvent, többek 
hozzá szólása után, formai okokból elintézetlenül vissza-
küldi ; egyszersmind kimondja, minthogy az esperesválasz-
tás felülvizsgálása a közigazgatási bíróság hatáskörének 
körvonalozásánál az egyházi törvényekben nincs megem-
lítve, s viszont, mivel az egyházi törvények 50. §-a vilá-
gosan megmondja, hogy a mely tárgyak felsorolva nin-
csenek, azok az egyházkerületi közgyűlés elé tartoznak: 
az ezután netalán előforduló hasonló ügyekben határozat-
hozatalra az egyházkerületi gyűlés illetékes. 

A közalapi végrehajtó bizottság jelentését, mely 
szerint a gyámintézeti állandó bizottságba: Hegedűs Sán-
dor, Szász Károly és Molnár Béla, előadónak pedig Petri 

Elek ajánltatnak, a konvent elfogadja s az előadó részére 
300 forint tiszteletdíjat s 100 forint irodai általányt sza-
vaz meg. 

A gyűlés főtárgya, a lelkészek számára adandó 
utasítás az egyházpolitikai törvények folytán előállott új 
viszonyok. 

Szabó János előadó felolvassa az idevonatkozó ja-
vaslatot, mely pontonként tárgyalás alá vétetik. 

Az előleges hirdetésnél Beöthy Zsigmond ajánlja a 
bizottság javaslatát elfogadásra. Tisza Kálmán a követ-
kező módosítást ajánlja: az egyszeri előleges egyházi kihir-
detés csak a felek óhajtására s annak igazolása mellett 
eszközöltetik, hogy a jegyesek az anyakönyvvezető által 
is szabályszerűen hirdettetnek; nehogy az egyházi hirde-
tést némelyek a szöveg hiányos értelmezése folytán az 
esketés a conditio sine qua nonjának tekintsék. Gr. Degen-
feld József fölöslegesnek tartja az egyházi hirdetést s a 
szakasz törlését ajánlja. Br. Vay Béla ellenkező nézeten 
van s a vallásos érzület fejlesztése végett szükségesnek 
tartja, hogy a felek egyházi úton is hirdettessenek. Vályi 
Lajos püspökhelyettes, Gzike Lajos és Szabó János elő-
adó hozzájárultak Tisza módosításához. 

Az utólagos bejelentésre vonatkozó részét a javas-
latnak, mely szerint, ha a felek polgári kötés után nem 
mindjárt, hanem csak később kérik ki az egyházi áldást, 
ez esetben a legközelebbi vasárnapon a szószékből kihir-
detendők. gr. Begenfeld József veszedelmesnek tartja, mivel 
a csak később kikért egyházi esketés megtörténtének a szó-
székről való bejelentése a házasfelekre kellemetlen hatást 
gyakorolván, nem hogy előmozdítaná a buzgóságot és 
egyház iránti szeretetet, de sőt inkább gyengíti azt. Br. 
Vay csatlakozik gr. Degenfeld véleményéhez. Tisza Kál-
mán mint az előbbi, úgy ebbe a szakaszba is betoldan-
dónak véli >a felek óhajtására«. 

A konvent úgy az előleges hirdetésre nézve, mint 
az utólagos bejelentésre nézve vonatkozólag Tisza Kálmán 
módosítványát teszi magáévá. 

Az esketés idejére vonatkozólag Széli Kálmán kéri, 
hogy mondassék ki. az eddigi usussal szemben, hogy az 
esketés, valamint a hirdetés is bármely időben eszközölhető. 
Elfogadtatik. 

Felmerülvén a kérdés, hogy ha a felek polgárilag 
nem hirdettetnek, egyházilag hirdetendők-e ? Szász Károly 
a felek kívánságától óhajtja függővé tenni, míg Tisza K. 
azon indokolással, hogy ennek elfogadása esetén az állam 
iránti renitentiának nyitott kapu hagyatnék, a szakasz 
törlését indítványozza. A konvent kimondja a szakasz 
törlését. 

A gyermekek vallására vonatkozó szakasz tárgyalá-
sánál gr. Dégenfeld József nem tartja kielégítőnek a bi-
zottság szövegezését, mely szerint arra kell törekedni, hogy 
a felek legalább az 1868: LI1I. t.-cikk eddigi rendeleteit 
megtartsák. A következő módosítást ajánlja: törekedni 
kell, hogy a felek között egyházunkra nézve mentől elő-
nyösebb szerződés jöjjön létre. Hosszabb vita után, mely-
ben Szász Károly, br. Vay, Beöthy Zs., Körmendy Sán-
dor, Vályi L. vettek részt, gr. Dégenfeld kipótolja módo-
sítványát akkép: törekedni kell, hogy a gyermekek vallá-
sára nézve egyházunk érdekei mentől nagyobb mértékben 
biztosíttassanak. 

Megtörténvén a szavazás, a konvent gr. Dégenfeld 
indítványát fogadja el. 

A javaslat azon részénél, mely a lelkészeknek köte-
lességévé teszi a sérelmes szerződéseknek a presbyte-
riumban való bejelentését s jegyzőkönyvbe foglalását. Széli 
Kálmán a presbyterium helyett az egyházmegyei hatóságot 
ajánlja. Elfogadtatik. 



Kérészy Barna indítványozza, hogy miután a lelké-
szeknek az állami anyakönyvekbe való betekintés hivata-
losan nincs megengedve, írjon fel a konvent a miniszté-
riumhoz, hogy tegye az anyakönyvvezetőnek kötelességévé 
a tanúsítványnak a lelkészi hivatalhoz való áttételét. Többek 
hozzászólása után az indítvány elvettetik s az eredeti 
szöveg fogadtatik el. 

Az anyakönyvekre vonatkozó szakaszt a konvent vita 
nélkül elfogadta. 

A stólakér élésnél hosszabb vita keletkezett. Gr. Dégen-
feld fenn akarja tartani a stóla kötelező voltát; nem fo-
gadja tehát el a bizottság javaslatát, mely a felek szabad 
tetszésére bízza a fizetést vagy nem fizetést. Hasonlólag 
nyilatkozik Körmendy is, de Beöthy Zs. György E. Vályi 
Lajos a bizottság javaslatához járulnak. Tisza Kálmán a 
következő módosítást ajánlja: a stóla kötelezettsége fenn-
tartatik, de annak megtagadása nem vonja maga után az 
egyházi functiónak megtagadását. Felhivatnak egyszers-
mind a kerületek, hogy a kebelükben levő egyházak stóla-
veszteségét, 10 évi átlagot véve fel, megállapítván, azt a 
a jövő évi konventi gyűlés elé terjeszszék fel. Horthy 
István kipótolni kivánja ezt azzal, hogy addig is. míg az 
adatok beérkeznek s a konvent ez ügyben érdemlegesen 
határozhat, utasíttassanak az egyházak, hogy lehetőleg 
egyezzenek ki a stólakérdést illetőleg. Többek hozzászólása 
után a konvent Tisza Kálmán módosítványát fogadja el 
egész terjedelmében. 

Az egyházi békéltetésre vonatkozó szakaszhoz a kon-
vent rövid vita után hozzájárul. 

A családkönyvek létesítését Fejes István szükségte-
lennek tartja; míg Vályi L., Körmendy S. és Szász K. 
azok létesítése mellett szólalnak fel. Br. Vay indítványozza, 
hogy ne mondassék ki most a családkönyvek kötelező 
vagy nem kötelező volta, hanem beváratván a bizottság 
részletes javaslata, a jövő konventen döntessék el a kér-
dés. A konvent br. Vay indítványához hozzájárul, s az 
utasítás idevonatkozó pontjait, a bizottsághoz teszi át. 

Az utasítás tárgyalása ezzel véget érvén, annak 
összeszerkesztésével és kinyomatásával a konvent Szabó 
János előadót és Tóth Sámuel jegyzőt bízza meg. 

A még hátralevő tárgyak a következő, másnapi 
gyűlésre halasztatván, a gyűlés véget ért. 

III. ülés november 23-án. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után az iskolaügyi bizott-
ság jelentését tárgyalta a konvent, hozzájárulván ahhoz 
vita nélkül. 

Majd az egyetemes tanügyi bizottság tagjait válasz-
totta meg a konvent az iskolaügyi bizottsági ajánlata 
alapján. Tagjai lettek: Szász Károly, Baksay Sándor, 
H. Kiss Kálmán, Molnár Sándor, Vályi Lajos, Czike 
Lajos, dr. Horváth József. Szekeres Mihály, Szász Do-
mokos, Parádi Kálmán, Kenessey Béla.. Váró Ferenc, 
Fejes István, Mitrovics Gyula, Kérészy Barna, Radácsy 
György, György Endre, Tóth Sámuel, Joó István, Kiss 
Albert. Dósa Pálnak, az orsz. tanító egyesület központi 
választmánya nevében tett azon kérését, mely szerint az 
egyetemes tanügyi bizottságba három tanító vétessék be, 
a konvent nem teljesítette, mivel így is beválaszthatok a 
kiválóbb tanférfiak, s másrészről a bizottság népiskolai 
szakférfiakat is választott be s mivel népiskolai ügyekben 
amúgy is meghallgatja a szakférfiak véleményeit. 

Losonczi Szíjgyártó Sámuel végrendelete, mely sze-
rint 500 frtot hagyott a közalapra, áttétetik a végrehajtó 
bizottsághoz. 

Az erdélyi ref. egyházkerület azon indítványa, mely 
szerint állapítsa meg a konvent a gimnáziumi vallástanárok 
kvalifikációját, áttétetik az iskolaügyi, illetve egyetemes 
tanügyi bizottsághoz, azon utasítással, hogy az a jövő 
konventi gyűlés elé részletes tervezetet terjeszszen. 

Néhány jelentéktelenebb ügy letárgyalása után a 
konvent Tisza Kálmán zárszava s Kun Bertalan buzgó 
imájával véget ért. 

Székely József. 

Schwartz a pogány misszióról. 
Schwartz ev. luth. missziói superintendens Lipcséből 

hazai kőrútjában érdekes felolvasást tartott f. hó 14-én 
Eperjesen a pogánymisszióról. Az egyiket délelőtt a theo-
logusoknak és tanáraiknak, a másikat délután vegyes, na-
gvobbára női közönség előtt tartotta. 

Felolvasását azon kezdte, hogy fel akarja költeni a 
magyarországi lelkészekben is az érdeklődést a pogány-
misszió iránt. A tudományos theologiában még évekkel 
azelőtt is alig volt helye e misszió elméletének, a mi 
bizonyítja, hogy nem a tudomány szüli az életet, hanem 
megfordítva az életből táplálkozik a tudomány. Ma a po-
gánvmissziót, a melynek ügyét 5500 misszionárius szol-
gálja, a gyakorlati theologiában mellőzni többé nem lehet, 
mert nagy életfunkció ez a protestántizmus szolgálatában, 
a melylyel, mint eminens kulturális faktorral, a modern 
állam is számol. Eleintén Spanyolország és Portugália aegise 
alatt a China és Japánban működő jezsuita misszió volt 
előnyben, mely azonban később elfajult, a népeknél elke-
seredést szült és Anglia, Dánia és Németország részéről a 
prot. pogánymissziónak helyet engedni volt kénytelen. 
V. Frigyes dán király volt különben az, ki Francké hallei 
tanártól az e célra kiképezett misszionárius theologusok 
segítségével terjesztette »a tiszta lutheri tant«, sőt Koppen-
hágában luth. missziói kollégiumot alapított. A rideg mo-
ralizáló racionálizmus azonban kiölte a külmisszió iránti érzé-
ket mind a theologusokból, mind a laikus világból, mígnem 
újból felköltötte cüzt angol Wesley és Witefield és az 
anglicanismus, melyről Schwartz nagyon csekély véle-
ménynyel van. 

Majd »Gossner«-féle evang. misszióját ismertette 
Schwartz, s e missziónak szép luth. liturgiáját erősen ki-
domborította, a szerinte rideg és színtelen kálvinista isten-
tisztelettel szemben. Gossner nem annyira a theol. képzett-
ségre, mint inkább »a Krisztus szeretetére* fektette a 
fősúlyt a maga külmisszionáriusainál. Ma Szászország, 
Bajorország, Thüringia, az orosz keleti luth. tartományok 
és Svédország lutheránusai szolgálják a pogánymisszió 
ügyét, a melynek főinspektora Upsala egyik főlelkésze. 

Érdekesen fejtegette azt a kérdést is, hogy a fele-
kezeti különbségnek bevitele a külmisszióba »nem szűk-
keblűség*, s ezt több példával is igazolta. Elmondta, hogy 
a methodisták küzdelmet, voltaképen idegrángatódzást kí-
vánnak a keresztségnél, az anghkánus egyház a valóban 
megtörtént megtérést követeli, míg a luth. misszió Pál 
apostol szellemében a megtérés utáni vágyat, a mely sze-



rint t. i. a megkeresztelendő valóban Krisztus híve és 
tanítványa akar lenni. A polygamia tekintetében a barmeni 
és baseli ref. misszió megköveteli a megkeresztelt pogá-
nyoktól az ágyától elhagyását és sürgeti, hogy csak egy 
feleséget tartsanak, míg ezzel szemben a luth. misszió nem 
kívánja a nők és a gyermekek eltaszítását, s csak azt 
köti ki. hogyha egyik neje elhal, helyébe mást ne vegyen. 
A kasztrend iránti magatartásban is más eljárást követel 
a lutheránus s mást a református pogánymisszió. Ebből 
már most Schwartz merész logikával azt következteti, 
hogy a felekezeti különbség a külmisszióban mindenütt 
érvényesül, s hogy annak »tisztán hitvallásszerü alapon* 
kell állania és működnie. Mi azonban azt hiszszük, hogy 
a Krisztusnak és az ő üdvözítő evangéliumának elvitele 
a pogányokhoz a fődolog, s nem a confessionális alap, a 
mely már csak folyománya az előbbinek. 

A lutheránus pogánymissziónak főtere Kelet-India, 
a melyhez a dán kultuszminiszter ma is hűségesen ki-
szolgáltatja Lipcsébe a központi elnökségnek a mult szá-
zadban alapított legáturnokat. 15 ezer híve van 600 gyü-
lekezetben a tanulók között, kiknek milliói között 30 misz-
szionárius s 15 benszülött lelkész működik a páriák és 
sudrák, kisebb mértékben a hivatalnokok és kézművesek 
között. jNépiskoláit ötezer, felében pogány és muhame-
dánus tanuló látogatja s nagy tekintélynek örvendenek a 
kormánykörökben is, a melyeknek gyakran a misszioná-
riusok a legjobb tanácsosai. Ujabban Afrikának angol és 
német gyarmataiban is hódít a luth. pogánymisszió, a hol 
azonban még csak a nyelvnek az ajkakról való ellesésé-
ről van sző. Van Lipcsében egy luth. pogánymissziói 
szeminárium hat évfolyammal, a hová népiskolát végzet-
tek is, tehát mesterlegények stb. fölvétetnek. Végül föl-
hívja a theologusokat, hogy csatlakozzék valamelyikök e 
misszionáriusokhoz, hogy minden nemzetiség képviselve 
legyen, a mire azonban a felelet most még az volt, hogy ná-
lunk is kevés a theologus. Mayer Endre e. i. dékántanár 
megköszönte az előadást a theologusok nevében 10 frtnyi 
adományt nyújtott át a pogánymisszió céljaira. 

Este vegyes közönség előtt ugyanarról a tárgyról 
értekezett. Nagyon vallásosnak mondja India népét, de 
ép olyan babonásnak, melynek igen sok bálványa van. 
Részletesen leírja nagy templomait, a melyekbe egy-egy 
európai falu is elfér, s a melyekben ételt is nyújtanak 
bálványaiknak. A hinduizmus vallása pantheismus, páro-
sulva a legféktelenebb fanatizmussal, a melyből »az Isten 
iránti vágyát* olvassa ki bálványaikban az értekező. A 
misszió munkája a páriák és sudrák szerint különböző. 
A sudrák nagyon vallásosak, mohón hallgatják az elő-
adásokat, de kevés bennök a gondolkodó erő és az éles-
értelműség. Iskolákkal és magánlátogatásokkal sokra lehet 
velők menni. 9 0 % azonban nem tud írni és olvasni. 
Több érdekes példákkal is illusztrálta az iskolák jótékony 
művelő hatását. A páriák szellemileg elnyomott nép. Ret-
tenetes annak létért való küzdelme és sociális nyomora, 
a mi megnehezíti a hozzájuk való férkőzést. Sok fárad-
sággal jár náluk egy-egy tanítónak alkalmazása. Még ne-

hezebb a nőknek megnyerése, ép azért keletkezett a 
nőmisszió. Ez évben két diakonisza küldetett ki leány-
intézetek létesítése céljából. A női nem nagyon el van 
hanyagolva. 10 éven alóli gyermekek is kiházasíttatnak. 
A családi és társadalmi nyomort élénk színekkel festette. 
Az egybegyűlt offertorium 18 frt 80 krt tett ki. Szép és 
tanúságos előadását Sztehlo főesperes köszönte meg a 
szép számú közönség nevében. 

Szép, szép ez a pogánymisszió, de nálunk csak 
akkor lesz terrenuma, mikor az evangeliumi őserő a 
jól szervezett beimisszió és evangelizáció útján mindnyá-
junk keresztyénségét elevenebbé, életteljesebbé tette. Ak-
kor nálunk is lesz érdeklődés, lesz munkás és lesz pénz 
a külső misszióra. Addig úgy tűnik fel előttünk magyarok 
előtt a pogánymisszió, mint egy szép ábránd. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** Az év vége közeledik. Ezért bizalom-
mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni sziveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is tisztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor szinvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességüknek ők is 
megfeleljenek. 

** A magyar nemzet története című tíz kötetes 
nagy munkából az Athenaeum kiadásában megjelent a 
45—48-ik füzet (milleniumi kiadás). Ezekben Marcali 
Henrik egyetemi tanár III. Béla uralkodásának és családi 
összeköttetéseinek ismertetésével veszi fel az Árpádházi 
királyok történelmének megszakított fonalát és a követ-
kező V. fejezetben (III. könyv) Halics elfoglalását és a 
keresztes hadjáratok történetét ismerteti. A IV. könyv 
»A rendi alkotmány kezdete« címet viseli és Magyaror-
szág állami, tarsadalmi és gazdasági életének új korsza-
kába vezet bennünket. A következő fejezetek az egyház 
és az állam közötti viszonyról, II. Endre adományozásai-
ról, a magyar drámairodalom egyik legklasszikusabb alko-
tásának történelmi alapjáról, Gertrúd királyné megöleté-
séről Bánk bán által, végül II. Endre alatti keresztes 
hadjáratok történetéről szólanak. Ezekhez a füzetekhez 
is pompásan sikerült műmellékletek vannak csatolva, így 
a 47-ik füzethez a budai várkápolnában őrzött »Szent 
István jobbja ereklyetartójának* gyönyörű szines fény-
nyomata és a XIII. század legfontosabb okmányának, 
melyben >1290. augusztus 31-én Habsburgi Rudolf Magyar-
országot fiának Albertnek adományozza*, — sikerült ha-
sonmása szövegolvasással és magyar fordítással. A 48-ik 
füzethez a derzsi unitárius templom XIII. századbeli fal-
festményének »Szent László párbaja a kún vitézzel* — 
színes másolata van csatolva remek kiállításban. Ugyan-
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csak itt találjuk >III. Béla és hitvese sírjában talált királyi 
jelvények« fényképét a magyar nemzeti múzeumban őrzött 
eredetiek után. A szép szövegképek közül kiemeljük a 
legrégibb magyar kódexnek, melyben egyszersmind a leg-
régibb magyar nyelvi emlék a »Halotti beszéd« foglaltatik, 
a deáki misekönyvnek kánon előtti képét és annak a lap-
jának fénynyomatát, melyen az ősrégi naptár augusztus 
hava van, már Szent-István magyar király neve napjával. 
Az egyes füzetek ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 fü-
zet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Törté-
netéből most kaptuk a 27-ik füzetet, mely folytatólag 
tárgyalja Hunyadi János történetét, szólva a kormány-
szünetről majd a nagy hős nyolc éves kormányzóságáról, 
végül V. László uralkodásának öt esztendejéről. A füzet-
hez csatolt műmelléklet Székely Bertalan »Nándorfehérvár 
alatt« című gyönyörű freskóját ábrázolja. A többi illusz-
tráció közül kiemeljük a következőket: V. László arc-
képét, Konstantinápoly látképét, II, Mohamed szultán arc-
képét, Nándorfehérvár látképét, Kapisztrán János arcképét, 
Kapisztrán szószéken a bécsi István templomban, a Rigó-
mezei csatát stb. A derék munkát ismételve ajánljuk. Egy 
füzet ára 30 kr. Megrendelhető Lampel R. (Wodiáner F. 
és fiai udvari könyvkereskedése Budapest, Andrássy-út 
21. szám. 

** Az 1848/49-iki Magyar Szabadságha rc Tör-
téne te című Gracza György által pompásan írt nagy 
munkából a 48-ik füzetet vettük, melyben a téli hadjárat 
folytatólagos elbeszélése foglaltatik. A szöveg népszerűen, 
zamatosan és tárgyilagosan van írva; az illusztrációk e 
füzethez is szépek. Külön melléklete: Paskievíts fölhívása 
az oroszok betörése előtt. Szövegképei: Huszártarsoly a 
szabadságharcból. Honvéd fogolytisztek névaláírása 1849-ből 
Rohonczy Lipót, huszárezredes arcképe. Komáromnál 1849. 
júl. 2-án vívott csata térképe. Az aradi vesztőhely apo-
theosisa. Havnau és Paskievits herceg. I. Ferenc József 
bevonulása Győrbe 1849. jún. 28-án. A piskii emlék. Kiss 
Ernő tábornok kávés csészéje. Megjelenik minden hó 1-én 
és 14-én Lampel R. kiadásában (Budapest, Andrássy-út 
21. sz.), ára füzetenként 30 kr. 

** Vasárnapi Könyvtár. A még a régibb évtizedek-
ben néhái Pákh Albert szerkesztésében megindult közked-
veltségű Vasárnapi könyvtár űjabb évfolyamának negyedik 
sorozatát bocsátja most közre a Franklin-Társulat. Az új 
folyam első kötete (128 lap) »Csontos Szigfrid és a Ni-
belungok« címen a németek nagy eposzának kivonatát 
adja, melyet Gaal Mózes a magyar nép és ifjúság számára 
dolgozott át prózában és 21 kép is érdekesíti. »Csontos 
Szigfrid története* régi népies olvasmány már magyar 
nyelven. Gaal Mózes azonban az eredeti szöveghez híven 
ragaszkodva, a mesemondás jól eltalált hangján és ma-
gyaros zamattal mondja el a Nibelung lovagok történetét, 
mely bennünket, magyarokat is közelről érdekel, mert 
Attila (Etele) is egyik szereplője. A népies átdolgozás ára 
20 kr., mint a »Vasárnapi Könyvtár* bármely kötetéé. 

** Az erkölcsi világ. Ily című bölcseleti műre 
hirdet előfizetést Bodnár Zsigmond, jeles írónk. Könyvé-
ben az ember erkölcsi, szellemi és aesthetikai életét mutatja 
be. Minden művelt embert érdekelnek a munkában fejte-
getett kérdések. A munka tartalma: I. A haladás útja; 
II. A világtörténelem beosztása; III. Az emberiség politi-
kája : IV. A vallás és erkölcs; V. A jellem; VI. A pessi-
mismus és mysticismus; VII. Éjszak dél ellen; VIII. A 
szerelem; IX. Az oktatás és nevelés; X. A gazdasági és 
iparélet; XI. A nyelv és irály; XII. A cosmopolita és 
nemzeti irodalom; XIII. A classicismus és romanticismus; 
XIV. A költészet és más művészetek; XV. A bölcsészet.; 
XVI. Apponyi aesthetikája; XVII. Az idealismus megjele-
nése ; XVIII. Blaha Lujza ; XIX. A hit alapjai; a) A natu-
ralismus és az erkölcs, b) A naturalismus és az aesthetika, 
c) A naturalismus és az ész, d) Az idealismus, e) A böl-
csészet és a naturalismus, f ) A tekintély és az ész stb. 
A mű előfizetési ára 2 forint, mely összeget szerző nevére 
(X., Család-utca 5.) kell beküldeni. 

** Az Athenaeum Képes-Irodalomtörténetébó'l 
megjelent a 36-ik (utolsó előtti) füzet gazdag tartalommal 
a dűs illusztrációval. A mostani füzetben Beöthy Zsolt 
főszerkesztő befejezi Jókai Mórról s a forradalom utáni 
regényirodalomról az előbbi füzetben megkezdett gyönyörű 
szép értekezését. A második cikk egészen Madáclmak van 
szentelve, kinek Ember Tragédiájáról Alexander Bernát 
írt érdekes tanulmányt. Ugyan ő írt a füzetben a forra-
dalom utáni drámairodalomról rövidebb, összefoglaló cik-
ket. A füzet utolsó cikkét: az 1830—1867. évek közé 
eső műfordításról — Badó Antal, maga is jeles műfordító 
írta. A szövegképek közt találjuk Jókai svábhegyi nyara-
lójának s egy Beöthyhez írt legújabb levelének mását, 
mely utóbbi tartalmilag is rendkívül érdekes A szövegben 
vannak még Vas Gereben, Degré Alajos, Beöthy László, 
P. Szathmáry Károly, Vadnai Károly, Madách Imre, Szi-
geti József, Dobsa Lajos, Rákosi Jenő, Szabó István arc-
képei, egy címkép, s Madách dolgozó szobája. Külön 
mellékletül van a füzethez csatolva Jókai 1893-iki arc-
képe és Deák Ferencnek egy nagyérdekű, Zichy Antalhoz 
intézett eddig kiadatlan levelének hasonmása. — A három 
év óta folyó nagy vállalatból már csak egy füzet van 
hátra, melyben még egy cikk s a két kötethez tartozó 
képjegyzékek, név- és tárgymutató címlapok s az előszó 
lesznek két érdekes kézirati melléklettel. 

E G Y H Á Z . 

A gyülekezetek köréből. A pelsöczi ev. ref. egy-
ház ősrégi, góth stylú templomát és villám által sújtott 
tornyát nagy áldozatokkal s ősz pátriárkájának, a 80 éves 
Szentpétery Sámuelnek ifjonti lelkesedésével az idén meg-
újíttatta s részben újra építtette. Az efölötti örömet és 
hálát nov. 10-én mutatta be a gyülekezet az Úrnak, a ki 
őket megsegítette. Ez alkalommal Szkárossy Gusztáv 
horkai lelkész tartott szép beszédet. — Gombáról írják : az 
egyházmegyei küldöttség számon vévén a lelkészi állásra 
beérkezett pályázatokat, konstatálta, hogy a 20 folyamodó 
közül kilenc nem bír minősítéssel, 11 azonban választás 
alá bocsátható. A választás napjául december 15-dike 



tüzetett ki. A választók Benedek Antal szabadkai helyettes 
lelkész, Hamar István püspöki titkár és Tóth Bertalan 
ceglédi segédlelkész nevét emlegetik leginkább. Mindhár-
man jeles tagjai a dunamelléki egyházkerület segédlel-
készi karának. 

A Lorántfy Zsuzsanna-egyesület munkapro-
grammja nov. 20. dec. 20-ig következő. Minden hétfőn 
d. u. 3 7, órától 5 V2 óráig vorró-összejövelel a Baldácsy-
teremben (Kálvin-tér 7. sz.), hol az utolsó negyed órában 
a szokásos biblia-magyarázatot és záró-imát Szőts Farkas 
theol. igazgató tartja. Minden pénteken 472 órakor énekóra 
a Hold-utcai iskola egyik termében. December 2-án d. u. 
V25 órakor felolvasás a Baldácsy-teremben, tartja Kumá-
romy Lajos praepar. tanár e cím alatt : A skót egyházi 
életről; ugyanakkor szaval L. Eördögh Árpád. December 
5-én az egyesület énekkara közreműködik az »Ifjúsági 
Egyesület* felolvasó és zene-estélyén, mely 3ji7 órakor 
tartatik a Deák-téri díszteremben. December 15-én »Kará-
csonyi ünnepély«-t rendez a Külső-váci-úti népiskolában, 
mikor a nők és férfiak énekkara énekel és 50 szegény 
gyermeket ruház fel az egyesület. — Az egyesület szép 
keresztyén munkájára, melynek egyik legnemesebb része 
a főváros nyomorultjainak meglátogatása és élelemmel, 
ruhával s pénzzel való segítése, felhívja a vidéki keresz-
tyén elvbarátok figyelmét is. Adományokat, akár termé-
szetben (viselt ruhák, élelmi cikkek stb.), akár pénzben 
köszönettel fogad az egyesület elnöke (Szilassy Aladárné 
Wesselényi-utca 65. szám) és az egyesület pénztárnoka 
(Szőts Farkasné, Pipa-utca 23. sz.) 

Templomavatás Csermőn. Mult vasárnap délelőtt 
avatták fel Csermőn (Aradmegye) Vadas Gyula buzgó gyűj-
téséből felépült evangelikus reformálus templomot és iskolát. 
A felavatáson Szél Kálmán nagyszalontai esperes és Hajdú 
Elek vadászi lelkész tartottak beszédet. Azután az úrvacso-
rát Nagy Sándor ágyai lelkész osztotta ki, a mely után 
Kócsa Károly és végül Vadas Gyula mondtak hálaadó 
imát. Délután két órakor társasebéd volt, melyen a római 
kath. és gör. kel. lelkészek is megjelentek. 

Esperes-beiktatás. Az alsó-szabolcs-hajdúvidéki ev. 
ref. egyházmegye e hó 19-én iktatta be Debrecenben 
újonnan választott esperesét, Zsigmond Sándort. Ez alka-
lommal tartott közgyűlése igazi ünnepszámba ment, me-
lyen az egyházmegye valamennyi gyülekezete képviselve 
volt. A gyűlést Soltész László tanácsbiró buzgó imával 
nyitotta meg. Gróf Dégenfeld József gondnok jelezte az 
ünnepélyes közgyűlés célját, mire egy küldöttség hivta 
meg az új esperest a gyűlési terembe. Lelkes éljenzéssel 
fogadták, mely után felesküdött s megtartotta nagy hatású 
székfoglaló beszédét. Foglalkozott az új állapotokkal. Szol-
gálatkészséget kivánt, de küzdelmet is a szekták ellen. Fel 
kell venni a harcot minden vonalon a felburjánzó tévta-
nok (nazarénismus, anabaptismus) ellenében. Kiváló súlyt 
helyez a prot. tanügy fejlődésére, melyért mindent elkövet 
s keresi a módot, hogy az 1791-ik évi garantiális törvény 
által biztosított iskolafentartási jogunk mellett a szükséges 
segélyt megkapjuk. Különös gondot fordít az egyházi hit-
élet emelésére, az egyháziasság előmozdítására. Óhajtja, 

hogy nagy gyülekezeteinkben minél több imaházunk legyen. 
Inkább 4—5 kicsi elszórva a városban mindenfelé, mint 
egy nagy. (Nagyon helyes. Szerk.) Igyekszik gyarapítani 
az egyházak anyagi erejét is. Köztetszéssel fogadott be-
széde után Pákozdy Lajos nánási lelkész a papi kar, 
Simon Károly hadházi tanító a tanítói kar nevében üdvö-
zölték díszes állomásán. 

A dunántúli ref. egyházkerület f. hó I9-én 
Székesfehérvárit rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a 
tagok csaknem teljes számban megjelentek. A rövid ülé-
sen, mely egészen a Pap Gábor halála folytán szükségessé 
vált intézkedéseknek volt szentelve, Vályi Lajos püspök-
helyettes és Tisza Kálmán főgondnok elnököltek. Tisza 
Kálmán világi elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
az elhunyt püspökről s azt indítványozta, hogy a püspök 
21 évi elévülhetetlen érdemeinek jutalmaképen özvegye 
számára 1000 frt évi kegydíjat szavazzanak meg. Az in-
dítványt egyhangúlag elfogadták, valamint Vályi Lajos 
püspökhelyettes azt az indítványát is, hogy az egyház-
kerület összes templomaiban gyászistentiszteletet tartsanak 
a boldogult emlékére. Ezután a püspökválasztásra tették 
meg az intézkedést. A szavazatok legkésőbb január 10-ig 
a fÖgondnolchoz Budapestre küldendők. Január 10-én 
bontja fel a szavazatokat a Tisza Kálmán főgondnok el-
nöklete alatt működő bizottság, melynek tagjai Eötvös 
Károly orsz. képviselő, Molnár Béla ügyvéd, Dósa József, 
Tatai Imre, Juhász Pál és Vörös Ede lelkészek. A válasz-
tás addig tart, mig absolut többség nem mutatkozik, de 
a választást 1896. márciusig mindenesetre be kell fejezni, 
hogy az ekkor összeülő rendes közgyűlésnek jelentést le-
hessen tenni. A közgyűlésen jelen volt vezérfiak hangulata 
után ítélve, a püspökségre legtöbb kilátása Czike Lajos 
szőnyi lelkész és tatai esperesnek van, a ki mint a pápai 
főiskola lelkészi gondnoka is népszerűségre emelkedett. 

A pápás papok áttérése Franciaországban mos-
tanában nagyon gyakori. Egy Bonhomme nevű plébános 
Ponsban, Bouvrier Marselleisben nemcsak odahagyták a 
pápa egyházát, hanem bátran és nyiltan beismerik eddigi 
tévedéseiket. Az előbbi Pons környékén evangelizáló kör-
útat tart a pápás nép között, az utóbbi pedig egy hosz-
szabb iratban erélyesen kifejti, hogy az ember-istenítés 
miatt hagyta el a pápa és az úgynev. szentek egyházát, 
azért lett református, mert igazán megtalálta Krisztust, az 
egyedüli Üdvözítőt és egyetlen közbenjárót. Az erlangeni 
»Ref. Kztg< híre szerint jelenleg 40 francia plébános át-
térése van folyamatban, a mult évben pedig 16 áttért 
plébánost segített állásba az »oeuvre des prétres convertis* 
nevű társaság, mely egyenesen az áttért papok elhelyezé-
sére alakult, s melynek már fiókja van Schweitzban, Hol-
landiában pedig most van alakulóban. — Rómában is 
nagy feltűnést keltett de Lorenzi theol. tanár protestánssá 
létele, ki három évig egyik pápai kollégiumban épen a 
dogmatikát tanította s kiről Parorchi bibornok f. évi júl. 
30-án még fényes bizonyítványt állított ki. De Lorenzi 
október 5-én tért át a »chiesa evangelica italiana«-ba. 
hol természetesen nagyon szivesen fogadtak. 



~ Iskolai aranykönyv. Basa Bálint h.-bagosi ev. 
ref. lelkész és neje Qymyi Krisztina 22 ezer koronás 
alapítványt tettek a debreceni kollégiumban, melyről az 
alapító-levelet e hó 22-én nyújtották be a püspöki hiva-
talba. Az alapítvány kamatai ösztöndíjakul szolgálnak, 
még pedig 4 ^ 4 ezer koronáé a theologia, jogakadémia, 
gimnázium, tanítóképezde és a konviktus, két ezer ko-
ronáé pedig a felállítandó philosophiai fakultás növen-
dékei számára-

Budapesti ifjúsági egyesületünk következő hó-
napi munkaprogrammjából kiemeljük a következő pon-
tokat; Minden csütörtökön este hat órakor bibliai óra a 
theol. intézet nagyobb termében, a hol Jakab levelének 
II. és. III. részét fogják magyarázni Szabó Aladár theol. 
tanár vezetése alatt,; Minden, hétfőn este Vs'8 órakor fel-
olvasás és szavaló este a theol. nagyobb termeben; fel-
olvas nov. 25-én ér. Hegedűs István egyetemi tanár: A 
hanyatlás irodalmáról; dec. :2-kán szabad előadást tart 
Vásárhelyi József valiástanár ily címmel: Mire tanítanak 
a növények ? dec. 9-én felolvas Kurdi Béla s.-lelkész egy 
régi költőről, dec, 16-án Fábián Zoltán a harminc éves 
háborúról. Mind a négy alkalommal egy-egy szavalat is 
lesz, és pedig szavalnak Katona Ernő joghallgató, Dobos 
Dezső theologus, Hajdú Gyula joghallgató és Szakács 
Imre theologus. December 5-én este 63/4 órakor felolvasó 
és zene-estély a Deák-téri díszteremben, következő pro-
grammal: 1. Részlet Haydn Teremtés-oratoriumából. Elő-
adja a nők és férfiak kara Kovács Lajos vallástanár 
vezetése alatt. Zongorán kiséri: i f j . Tóth József joghall-
gató. A tenor-solot Lénárd Ede theologus énekli. 2. A 
Jézus eljövetele (Advent). Irta és felolvassa Szabó Aladár 
theol. tanár. 3. a) Pablo Sarassate: Malaguena; b) Wie-
niawky: Mazurka. Hegedűn előadja: Farkas János. Zon-
gorán kiséri: Szánthó Tivadar. 4. Jehova. Irta : Kiss Jó-
zsef. Szavalja Katona Ernő szigorló jogász. 5. Bach-
Taussig »Toccata et Fuge«. Zongorán előadja: Szánthó 
Tivadar. 6. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér. Kar-
ének. Előadja a ref. theologusok kara Székely József 
theologus vezetése alatt. A zongorát a Chmel és Fia cég 
szívességből engedte át. Belépti díjak, tekintettel az estély 
bizalmas és családias jellegére, nincsenek. 

A millenniumi iskolák létesítése egyik kiváló 
tárgyát képezi a közoktatási miniszter tevékenységének. 
Ámde az ország kedvezőtlen anyagi helyzete nagyon kor-
látozza a tanügyi kormányzatot. A törvény azt rendeli, 
hogy az állam tisztán államköltségen állíthat föl népok-
tatási intézeteket, de a közoktatási kormány, tekintettel 
az ország pénzügyi helyzetére, az egyes községekkel oly 
irányú tárgyalásokat folytat, hogy azok a szükséges épü-
letet vagy legalább építési telket lehetőleg magok szol-
gáltassák, az iskolaépítéshez kézi vagy igás napszámot 
adjának s az öt százalékos pótadót és a tanerőnkénti 
nyugdíjjárulékot megajánlják. Az ily tárgyalások befeje-

zése természetes hosszabb időt vesz igénybe, minek foly-
tán az ezredéves fönnállás emlékére tervezett iskolák 
tényleges fölállítása és nagyobb számban való megnyitása 
csak a legutóbbi időben vehette kezdetét. 

A népoktatási intézetek államosításáról sokat 
beszélnek és írnak hazánkban. A rosszul fizetett tanítók 
és az állami omnipotentia tanügypolitikusai egy szívvel-
lélekkel sürgetik, az iskolafentartás terhei alatt görnyedező 
egyházak sem bánnák, ha az állam levenné vagy legalább 
megkönnyítené ezt a helyenként aránytalanul nagy terhet. 
Tisztán elvi szempontból igaz, hogy a tanügy első sorban 
állami kérdés. Ámde a mi sajátos viszonyaink között a 
népiskolaügy teljes államosítása pénzügyileg kivihetetlen 
mondhatni, teljes lehetetlenség. Wlassics Gy. közoktatási 
miniszter minap Temesvárott kereken ki is mondta, hogy 
az a hír, mintha a kormány az összes népoktatási inté-
zetek államosításával foglalkoznék, teljességgel nem igaz, 
mert az államosítas nem is lehetséges. = Jól van. De 
akkor miért zugják-kürtölik épen az >állami« tanférfiak 
között oly sokszor a népiskolák államosítását? Nem lát-
ják, vagy nem akarják látni, hogy e hirlelések hatása 
mennyire kedvetleníti. mennyire bénítja az iskolafentartó 
egyházak és községek áldozatKészségét ? 

Tanárok a közoktatási miniszternél. Wlassics 
közoktatásügyi miniszternél a középiskolai tanárok két 
küldöttsége járt a napokban. Az egyik, melyet Beöthy 
Zsolt, az országos középiskolai tanáregyesület elnöke kép-
viselt. terjedelmes memorandumot terjesztett a miniszter 
elé, azt a memoradumot, melyet a középiskolai tanárok 
nyári közgyűlése készíttetett. A memorandumnak főbb 
pontjai ezek: Az állami középiskolai tanárok fele a 8-ik 
fizetési osztályba soroztassék; az ötödéves korpótléknak 
100 írtról 200 frtra való emelése; az előléptetésnek érdem 
szerint való biztosítása; az igazgatók és főigazgatók mél-
tányosabb fizetési osztályba való beosztása; a fővárosi 
pótlék arányos és kielégítő szabályozása; a felekezeti és 
líözségi tanárok helyzetének javítása; a tanárság szolgálati 
viszonyainak pragmatikával való szabályozása. Valószínű, 
hogy a miniszter a küszöbön álló költségvetés tárgyalása 
alkalmával fog válaszolni a tanárok memorandumára. — 
A másik tanári küldöttség, melyet Mauritz Rezső igaz-
gató vezetett, tiz fővárosi tanárból állt, kik arra kérték 
a minisztert, hogy vonja vissza azt a minap kiadott ren-
deletét, hogy a fővárosban alkalmazott tanároknak a dél-
előtti órákban más intézetben nem szabad tanítani, hanem 
csak abban az intézetben, melyben az iiletők hivatalosan 
alkalmazva vannak. A miniszter kijelentette, hogy a föl-
panaszolt rendelet, melyet utólag látott, csak konkrét esetre 
vonatkozott s a minisztériumnak nem is volt szándékában 
általános tilalmat adni ki a tanárság ellen. Csupán admi-
nisztracionális tévedés történt, mely a konkrét rendelke-
zést általánosította. Ő együtt érez a tanársággal s tudja, 
hogy a tanárság érdeke szorosan összefügg a kultura ér-
dekével. Maga is az egyéniség felelősség hive s a korlá-
tozást csak ott tarthatja megteendőnek, a hol szüksége 
mutatkozik. Elve, hogy meg kell bízni a tanárokban és 
igazgatókban. Tágítani a jogot és határkört, de szigorítani 
a felelősséget. Jól meg kell választani az igazgatót és az-
tán bizalommal lenni iránta. Ezt fogja gyakorolni ő s kéri 
a tanárságot, hogy viszont legyenek bizalommal ő iránta, 
és bajaikban egyenesen hozzá forduljanak máskor is. Végül 
a küldöttség azzal a megnyugvással távozott, hogy a kér-
dés a tanárság óhajtása szerint fog megoldatni s hogy a 
félreértés tisztázva van. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A géresi ev. református egyház 

i f j . Balogh Ferenc kántor-jánosi-i segédielkészt, Balogh 
Ferenc debreceni theologiai tanár jeles készültségi! fiát 

• 

választotta rendes lelkipásztorává. Szívesen üdvözöljük.— 
A tiszáninneni egyházkerület időszaki egyházi bírósága 
e hó 19-én Miskolcon tartott ülésében megerősítette 
Czinke István erdőbényei lelkésznek, Lapunk derék munka-
társának rimaszombati pappá történt megválasztását, 
mihez őszinte örömmel gratulálunk. — A Gömörmegyében 
fekvő rozslozsmja-gacsal/íi ág. ev. egyház egyhangúlag 
választott lelkészét, Baltazár Jánost e hó 10-én iktatta 
be Terray Gyula gömöri főesperes. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság tagjaihoz 
az igazgató-választmány nevében és megbízásából azzal 
a kéréssel fordulok, hogy f. évi tagsági díjaikat és az 
előző évekről fennálló hátralékukat a Társaság pénztár-
nokánál (Bendl Henrik, Budapest, Deák-tér 4. sz.) minél 
előbb befizetni szíveskedjenek. A Társaság hátraléka közel 
10 ezer frtra rúg; oly összeg, melylyel a Társaság nagy 
dolgokat művelhetne; oly összeg, melynek hiányát érzéke-
nyen megsínyli a Társaság tevékenysége. Legutóbb a 
»Koszorú* tíz első füzetének nyomtatási költségeit a 
»Károli-alap« tőkéjéből kellett fedeznünk, s a folyó évi 
könvviiletmény kiadását meg a hátralékok befizetésétől volt 
kénytelen függővé tenni az igazgató-választmány. Ezért 
ismételten kérem és sürgetem a Társaság hátralékosait, 
siessenek eleget tenni önkényt vállalt kötelességöknek és 
késedelmezésökkel ne bénítsák meg a Társaság tevékeny-
ségét. Budapest. 1895. november havában. SzÖts Farkas, 
mint az írod. Társaság titkára. 

* A debreceni Csokonai-körből. Debrecenben az 
ottani papok, de főként a kollégium tanárai tevékeny mű-
ködést fejtenek ki a Csokonai nevéről nevezett irodalmi 
körben s munkálkodásukkal egyfelől a társadalomnak, 
másfelől a tudománynak tesznek rendkívül hasznos szol-
gálatot. E hó 18-án, a Csokonai születése napján tartott 
ünnepélyes díszülésnek minden. pontját ev. ref. tanárok 
és papok töltötték be magas színvonalon álló felolvasá-
saikkal és szabad előadásaikkal. Igv Géresi Káintan, a 
kör alelnöke tartalmas megnyitó beszédben irányította a 
kör figyelmét a közeli jövő feladataira (Csokonai művei-
nek újabb kritikai kiadása, a debreceni szinügy, nyom-
dászat, főiskola történetének megírása). Balogh Ferenc 
»Az irodalom és a könyvnyomtatás kezdete Debrecenben« 
címmel szabad előadást tartott, mely mindvégig lekötötte 
a nagyszámú s előkelő hallgatóság figyelmét. Behatóan 
méltatta Méliusz érdemeit, lelkesen propagált szobra mellett 
s végül felsorolta az irodalmat pártoló derék prot. nőket. 
Dr. Varga Bálint egy frappans, erkölcsi vonatkozású 
balladát szavalt. Címe: »Istentelen Pál*. Végül K. Tóth 
Kálmánnak egy érdekes beszédét olvasták fel. Az ünne-
pélyen a kollégiumi énekkar is szerepelt. Mindez nagyon 

szép dolog s bizonyos társadalmi missziót is teljesítenek 
papjaink és tanáraink, mikor11'ezt teszik, de különösen 
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felhívjuk figyelmüket a vallásos misszióra is, melynek 
megindulásáról már ez év ele,jen örvendetes híreket közöl-
tünk, de előbaladásáról végképen nem hallunk semmit, 
ellenben halljuk, hogy Wolafka püspök űr megdöbbentő 
hódításokat tesz és hogy köröskörül terjed az anabaptis-
mus. Jam proximus ardet Ucalegön. 

* Belmissziói munka Kolozsvártt. A kolozsvári 
theologiai tanári kar az advent folyamán az intézet dísz-
termében négy héten minden szerdán este hat órakor 
felolvasó estét, rendez a nagy közönség számára. A val-• r. 'í ív I <? <í"í i »'v • U • ? ií. 
lásos esték, melyek nov. 17-én, dee. 4!, 11. és; 18-dikán 
tartatnak, mindig énekkel és imával kezdődnek és vég-
ződnek. Az első estén Szász Domokos, püspök tart meg-
nyitó beszédet, felolvasnak pedig egymásután Pokoly Jó-
zsef, Kecsueméthy István, Nagy Károly és Kenessey Béla 
tanárok. A felolvasások főtárgya r Jézús korának uralkodó 
eszméi, vallás és politikai pártjai, mely kérdéseket a kará-
csonyra való lelki előkészítés intentiójával, építőleg és 
eszméltetőleg fogják a közreműködők fejtegetni. — Elis-
meréssel regisztráljuk ezt az örvendetes hitápoló és hit-
erősítő belmissziói tevékenységet s szivünkből kívánjuk 
a hit buzgóságból fakadó keresztyén magvetésre a kegye-
lem Istenének áldását. Egy intézet már követi a buda-
pesti theologia példáját: szép volna, ha többiek is fel-
buzdulnának a keresztyén hitvédelem nemes munkájára. 

* Újabb szobor Tompának Nem régen hirleltük, 
hogy szülővárosában, Rimaszombatban rövid idő alatt 
szobrot emelnek tisztelői Tompa Mihálynak. A minta 
már készen van. Mint említettük, a költő-pap iskolájában 
Sárospatakon pár évvel ezelőtt az ifjúság körében meg-
indult hasoncélú mozgalom is sikerre vezetett s remél-
hetőleg már a millenniumra felállíthatják a főiskola kert-
jében Tompa mellszobrát. 

* Kérelem. Lapunk egyik munkatársa szeretné meg-
szerezni Boci Péter: »Historia Hungarorum Eccleslastica* 
cimü három kötetes művét. A ki el akarná adni, szíves-
kedjék e Lap szerkesztőségét az ár tudatásával értesíteni. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

A D A K O Z Á S . 

A dunamelléki egyházkerületi értekezlet kiad-
ványaira nevezetesen a szept. 24-iki gyűlésén tartott 
felolvasások, előadások, titkári jelentés és gyűlési napló 
kinyomatására adományokat küldtek: Szász Károly püspök 
10 frt, Szilassy Aladár gondnok 20 frt, Cseh Ervin gond-
nok 10 frt, Baksay Sándor solti esperes 10 frt. Bakv 
István csanádi lelkész 10 frt, (ebből 8 frt a lelkész-árvák 
házára), Gladischefskv Károly budapesti német lelkész 



10 frt, Barcza Adolf magánzó Budapest 3 frt, Balogh 
György lelkész Bicske 5 frt, Sárközy Antal főispán 5 frt, 
Papp Károly lelkész Budapest 2 frt, Csikai Imre lelkész Duna-
vecse 2 frt, Kiss Kálmán praepar. tanár N.-Kőrös 2 frt (ebből 
1 frt a lelkész-árvák házára), Szabó Péter alsó-baranyai 
esperes í frt, Vangha László lelkész A.-Némedi 1 frt, Vörös 
Károly lelkész Vác 1 frt, Tóth Sándor lelkész Feketehegy 
1 frt, Fejes Dániel lelkész Jászkisér 1 frt, Konc Imre 
vértesaljai esperes 1 frt, Kálmán Gyula lelkész Ságvár 
1 frt, Fábián Mihály lelkész F.Ireg 1 frt, Lévay Lajos 
lelkész Sárkeresztur 1 frt, Hamar István .püspöki titkár 
Budapest 1 frt, Szőts Farkas theol. tanár Budapest 2 frt, 
(ebből 1 frt a lelkész-árvák szeretet-házára). — Az eddigi 
adományok Összege 104 frt, miből 10 frt a lelkész-árvák 
felállítandó szeretetháznak az evangeliumi mustármagja. 
— Adományokat tovább is elfogad és nyilvánosan nyug-
tatványoz az értekezlet titkára SzÖts Farkas. 

Á sziget-okorvidéki egyházi értekezlet által, a 
szórványokban élő, ev. ref. hitrokonok lelki gondozását 
célzó vallásos kézikönyv készítésére kitűzött pályadíj gyara-
pításához az alólírt napig hozzám a következő kegyes ado-
mányok érkeztek, ú. m.: Darányi Ignác Budapest 1 frt, 
Sárközi Sándor lelkész gyűjtése Gyüd 3 frt 39 kr., Varga 
László lelkész Alsó-Némedi 1 frt 5 kr., Szőllősi Antal lel-
kész gyűjtése Szent-Erzsébet 6 frt 25 kr., Fejes Sándor 
lelkész Luzsok 1 frt, Szabó Géza lelkész gyűjtése ücsa 
50 kr., Kiss Lajos lelkész gyűjtése Garé 2 forint 50 kr., 
Bosznai Sándor lelkész gyűjtése Séllye 3 forint 80 kr., 
Kimiti László gyűjtése Iványi 3 frt 20 kr., Szilassy Aladár-
Budapest 5 frt, Biró Mihály lelkész Belvárd 50 kr., Dá-
nyi Gábor esperes Kis-Csány 10 frt, Kovács Sándor lel-
kész Kovácshida 60 kr., Bozzai István tanító Beremend 
2 frt 60 kr., Fejes Lajos tanító Séllye 2 frt 50 kr., Ber-
náth István lelkész Dr.-Szabolcs 50 kr., Nagy István tanító 
Dr.-Szabolcs 50 kr., Csehi ev. ref. egyház 50 kr. Összesen: 
45 forint 47 kr. Magyar-Mecskén nov. 22-én 1895. Nagy 
Imre, értekezleti pénztárnok. 

Pályázati határidő 1895. december 27-ke. 
Pályázati kérvények az egyházkerületi elnökség által 

kiállított, illetőleg az 1884. évi egyházkerületi közgyűlési 
jegyzőkönyv 48. pontja 13-dik alineájának értelmében 
esperesileg is megerősített minősítvényi oklevéllel igazoltan 
JBaksay Sándor esperes úrhoz Kún-Szent-Miklósra inté-
zendők. 

Budapest. 1895. november hó 15-én. 

Szász Károly, 
2—3 dunamelleki ref. püspök. 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti ág. hitv. evang. főgimnáziumnál a ren-

des, esetleg segéd vallástanári állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A vallástanár kötelességei: a főgimnázium összes 
osztályaiban a vallást tanítani, esetleg a vasárnapi iskolai 
istentiszteletet ellátni. 

Javadalma-. 1350 frt törzsfizetés; 250 frt lakás-
pénz, 50 frt ötödéves pótlék; ha segédtanár alkalmazta-
tik : 800 frt törzsfizetés és 180 frt lakáspénz. 

Pályázók részéről a folyamodványhoz csatolandó: 
1. a keresztelő levél, 2. az érettségi bizonyítvány, 3. a 
theologiai tanfolyamról szóló tanulmányi okmányok, 4. a 
lelkészi vizsga letételét igazoló okmány vagy tanári ok-
levél. 5. eddigi működéséről szóló bizonyítvány. 

A pályázók okmányai 1895. dec. 20-ig a főgim-
názium igazgatójához (Böhm Károly, IV. Deák-tér, evang. 
főgimnázium épülete) nyújtandók be. 

Budapesten, 1895. nov. 23-án. 

P á l y á z a t . 
A kisvárdai ev. ref. egyház lelkészi állomására. 
E lelkészi állomás jövedelme egyházmegyei értékelés 

szerint 996 frt s így a második osztályba tartozik. 
A jövedelem áll 20 hold szántóföldből, 10 hold rét-

ből, termény- és pénzjárulékokból, stólából s egyéb szol-
gálmányokból. 

A megválasztott köteles magát az egyházmegyei sza-
bályoknak alávetni s hivatalát 1896. tavaszán elfoglalni. 

A pályázati kérvények f . évi dec. 15-éig bezárólag 
lukács Ödön espereshez Nyíregyházára küldendők. 

Debrecen, 1895. november hó 20-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A halálozás folytán megüresedett dunavecsei reform, 

lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állással hivatalos becslés szerint 1400 forint 

értékű évi jövedelem van összekötve, és így 11-ik osztályú. 

Dr. Wágner Géza, 
1—2 iskolai első felügyelő. 

Pályázat főgimnáziumi tanári állásra. 
A nyíregyházi államilag segélyezett ág. ev. főgim-

náziumnál a német-magyar (esetleg német-latin) nyelv 
tanításával egybekötött helyettes tanári állás üresedésbe 
jővén, ennek betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

A helyettes tanár fizetése egyelőre a folyó tanév 
végéig 80 forint havonként; ez állás a jövő tanévre esetleg 
nagyobb javadalmazással rendszeresíttetik. 

Ez állásra pályázni kivánó, középiskolai képesítéssel 
biró protestáns hitvallású egyének kellően felszerelt pá-
lyázati kérvényeiket a nyíregyházai főgimnázium igaz-
gatóságához f . évi december hó 10-ig küldjék be. 

A megválasztott tanár állását az 1896. január hó 
2-án elfoglalni köteles. 

Nyíregyházán, 1895. évi november hó 18-án. 

Leffler Sámuel, Dr. Meskó László, 
főgimn. tanácsjegyző. 1—2 főgimn. felügyelő. 

HORNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPRSTEN. 



S/erkesztíísíjf : 
IX. kerület, JPipa-utm 'J3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Ki >t<I rí-hivatal : 

Hornyánszki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. 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. 
Klűlixclési ára : 

Félévre : 4 frt öO kr ; egész évre : 9 frt. 

Etjyes szám ára. tiO kr. 

A skót »Szabad Egyház«. 
(Free Church of Scolland). * 

I. 
A közel múltban nálunk több példa volt 

rá, hogy az emberek valamely egyház kötelékéből 
kiléptek csupán azért, hogy ne kelljen az egy-
háznak adózniok. Az az egyház ellenben, melyről 
most szólni akarok, a közel múltban úgy kelet-
kezett, hogy hívei kiléptek az államegyházból, — 
melynek részére alig kellett adózniok, — azon 
elhatározással , hogy magok erejéből tar t ják fenn 
egyházukat , tehát az előbbinél sokszorta többet 
fognak az egyháznak adózni. Ez a r i tka eset a 
skót Szabad Egyháznak 1843-ban létrejöt te alkal-
mával történt. 

De hogy e dolgot jobban megértsük, egyet-
mást el kell mondanom a skót egyház múltjából 
s jelenéből. Skótország lakossága korán elfogadta 
a reformációt s a XYI. százacl közepe óta a 
presbiteri egyház híve. Ez egyház, hitcikkelyeit 
tekintve, kálvinista, az istentisztelet egyszerű 
berendezését illetőleg pur i tán s egyházalkotmá-
nyában tiszta presbiteri . Náluk nincs semminemű 
felsőbb papi hivatal : nincsenek esperesek, püs-
pökök; egyházukat a szűkebb és szélesebb körű 
egyházi gyűlések kormányozzák. Ilyenfele leg-
szűkebb körű testület az egyházközség gyűlése 
(kirk Session); a nagyobb városok s kisebb vi-
dékek egyházközségei a presbitériumban egyesül-
nek, míg az egész nemzeti egyház ügyeivel az 
egyetemes gyűlés (General Assembly) foglalkozik, 
melybe a presbi tér iumok küldik követeiket s 
melynek az egyes ügyek intézésére állandó bizott-
ságai vannak. A skót egyházban a legfőbb papi 
méltóság viselője, ha lehet ilyenről beszélni, az 
egyetemes gyűlésnek évről-évre választott elnöke. 

Az istentisztelet pur i tán berendezését a mi 

* Felolvastatott Budapesten, a »Lorántffy Zsuzsánna-egye-
sület* december 2-iki összejövetelén. 

illeti, a skót egyház tisztán bibliai alapon állván, 
nem tar t ja a mi sátoros ünnepeinket sem; az ő 
egyedüli ünnepök a vasárnap (sabbath-dor), de 
azt aztán igazán megszentelik. Vasárnap a val-
lásos skót ember háromszor is elmegy az Isten 
házába, még pedig a gazdag is gyalog, mer t a 
szolgáknak is ünnepelniük kell; még az étkezés 
is úgy van beosztva vasárnap, hogy a konyhai 
személyzet is e lmehessen egyszer-kétszer a tem-
plomba. Vasárnap nemcsak a kereskedés, hanem 
a közlekedés is szünetel az országban: vasutak 
zaja, gőzhajók kür t j e nem zavar ja az ünnepi csen-
det; legfölebb a postajáratok indulnak útnak. 
Vasárnap még a postai kü ldeményeke t sem hord-
ják szét; a ki sürgős levelet vár, maga megy 
er te a postára. A skótok dicsekedve említik, hogy 
a skót vasárnap a védőbástyája Skótország Angliá-
tól való különállásának, mely különállás, termé-
szetesen, nem az állami, hanem a vallási és er-
kölcsi életre értendő. A skót vasá rnapnak jellemző 
vonása még ú jabb időkben, a vasárnapi iskolázás, 
mely a gyermekeke t ós felnőtteket egyaránt fog-
lalkoztatja. A vasárnapi istentisztelet beosztása 
nem sokat különbözik a miénktől ; orgonájuk 
nincs, hanem, kivált városokban, összhangzatosan 
énekel a gyülekezet, ennyi engedményt téve mégis 
a szép-érzéknek. A skót templomok legnagyobb 
része, kivált ú jabban nem a dísz és pompa, hanem 
a célszerűség szempontjából épült. A főszempont 
itt az akusztika, a mennyiben az istentisztelet 
legfontosabb részlete az igehirdetés. Innen van, 
hogy templomaik se nem ter jedelmesek, se nem 
magasak, s legfölebb 1000 hal lgatóra vannak 
számítva, hogy a hal lgatóság jól meghall ja a lel-
kész minden szavát, még akkor is, ha ez kényel-
mesen, nagyobb megeről te tés nélkül beszól. Tehát 
nem nagy, monumentá l i s templom, hanem lehe-
tőleg sok templom a skót egyház elve. Jelenleg 
pl. a Szabad Egyháznak mintegy egy millió népes-
sége s e mellett több mint 1000 egyházközsége 
és temploma van. Ezen arány szerint a mi buda-



pesti ref. egyházunknak mintegy 35 egyházköz-
ségre kellene oszolnia, ugyanannyi templommal 
és lelkészszel. 

A skót presbi ter i egyházalkotmány, mint 
láttuk, teljesen demokra t ikus ; tehá t sokkal több 
jogot adott a nagy tömegnek az egyház kormány-
zatában, mint a mennyi t a skót királyok és 
nagybir tokos főnemesek megengedhetőnek tar-
tottak, a kik jobb szerették volna a népet kis-
korúságban hagyni. A királyok az egyházat nem 
oly intézménynek tekintet ték, a mely az emberek 
lelkét megnemesíti , fölemeli; hanem olyannak, 
mely nekik segí tségükre van a nemzet kormány-
zásában ós a nép féken tar tásában. Tehá t 
a Stuár tok (a XVI. század végén és a XVII. 
században), kik egyszersmind Anglia és Skót-
ország királyai is voltak, igen óhaj tot ták volna 
a skót presbi ter i egyházalkotmányt az angol püs-
pökivel fölcserélni, úgy gondolkozván, hogy »az 
egyház könnyebben hóclol aka ra tuknak , ha a 
sok presbi ter helyett csak néhány püspök kor-
mányozza a. A skótok azonban férfiasan védel-
mezték egyházuk a lkotmányát az állam beavat-
kozásai ellenében. Jellemző e r re nézve az a 
beszéd, melyet egy bátor skót pap, Melville, 
mondot t 1596-ban VI. Jakab skót királynak. 
A király be akar t avatkozni az egyház belügyeibe. 
Midőn e miatt országszerte nagy elógületlenség 
támadt , a király szűkebb körű tanácskozásra 
hívott össze néhány nemest és papot, kik közt 
Melville is jelen volt. Ez alkalommal mondta Mel-
ville a királynak a következő emlékezetre méltó 
szavakat : »Felség, ki kell mondanom, hogy Skó-
ciában két király és két ország van; az egyik 
király Jakab, az állam feje, a másik Jézus Krisz-
tus, az egyház fejedelme, a kinek országában 
VI. Jakab se nem király, se nem egyházfő, hanem 
egyháztagcc. A XVII. században sokat harcol tak 
a skótok, ép úgy mint mi is magyarországi pro-
testánsok, egyházuk szabadságáér t , s a skót nép 
ma is büszkén emlegeti a nemzeti szövetkezetet 
(National Covenant) s a Covenantereket , kik, 
ha kellett, óltöket és véröket áldozták egyházuk 
ügyéért . 

Végre a század végén, 1690-ben orániai Vil-
mos király megerősí te t te a skót egyház jogait s 
ettől fogva a skót presbi ter i egyház ál lamegyh azza 
lett, s szükségletei legnagyobb részt régi állami 
alapítványokból fedeztettek. De az állammal létre-
hozott eme kapcsolat sem vált üdvére az egy-
háznak. 1707-ben Anglia ós Skócia egy király-
sággá egyesült s az ar i sz tokra t ikus angol alkot-
mány erős nyomást kezdett gyakorolni a skót 
egyház demokra t ikus szervezetére. Az angol par-
lament 1712-ben megalkot ta a patronusi törvényt, 
mely megvonja a presbi ter i egyház tagjaitól a 

lelkészválasztás jogát s a fö ldesurakra ruh azza 
azt; hogy ők töltsék be a nekik tetsző papokkal 
a földbirtokaikon megüresül t lelkészi ál lomásokat . 
Ez a törvény több mint másfél századon át tar-
tot ta izgalomban a skót egyházat, szaggatta azt 
pá r tokra s adott okot több kisebb egyháznak, 
s végre a Szabad Egyháznak az ál lamegyházból 
való kiválására. 

A mult század elejétől lógva a mérsékelt 
(moderate) és az evangeliumi párt állott egymással 
szemben a skót egyházban. Amaz, mint neve is 
mutat ja , jobban hozzásimult az államhoz, emez 
az egyháznak a maga belügyeiben való szabad-
ságát vitat ta s a lelkiekben a Krisztus fejedelem-
ségén kívül más ha ta lmat nem akar t el ismerni 
az egyházban. Mondhatnók, hogy amaz volt a 
közönyösek, emez a buzgók párt ja . Amannak 
papjai rat ionalis ták voltak s csak az észre, az 
é r te lemre akar tak hatni préclikálásukkal; emennek 
lelkészei a vallásos kedély ápolását célozták az 
evangel ium tanításaival ; amazok csak a morált 
fejtegették, ezek a vál tság tanával vigasztalták 
s buzdították jóra a bűnösöket . Amaz a keresz-
tyéni szeretet munkái t illetőleg tét lenségbe sülyedt, 
emebben friss élet kezdett fölpezsdülni. A mult 
század utolsó t izedében az evangeliumi pár t in-
dí tványba hozta a missziói működés megkezdé-
sét, de az egyetemes gyűlésen az e l lenpár t le-
szavazta az indítványt. A jelen század elején 
azonban már erősödött az evangeliumi szellem. 
Az egyház megkezeli belmissziói működésé t azzal, 
hogy közadakozásból 200 templomot építtet az 
ország oly vidékein, hol a népesség szaporodása 
ezt szükségessé te t te ; a lapokat gyűj tenek kül-
missziói célokra is s elküldik első misszionáriusai-
kat a pogányok, közé Indiába s a zsidókhoz az 
európai cont inens több országába. 

Most már a megerősödés s ha ta lmas tények-
ben is nyilatkozó evangéliumi szellem az egyház 
a lkotmányát is szabaddá akar ja tenni. Az egye-
temes gyűlés 1834-ben törvényt hoz, mely meg-
tiltja a presb i té r iumoknak a patronustól ajánlott 
oly pap fölszentelésót, a ki ellen az egyházköz-
ség férfi tagjai többségének kifogása van. Világos, 
hogy az egyház eme határozata s az állam pat-
ronatus i törvénye egymásba ütközik, s látható 
volt, hogy ha egyik fél sem enged, a válságnak 
előbb-utóbb be kell következnie. Voltak esetek, 
hogy a lelkész nem foglalhatta el állomását, mer t 
a presbi tér ium nem szentelte fel; viszont meg-
esett, hogy az egyetemes gyűlés letett oly papo-
kat, kik az egyházi törvény el lenére fölszentelték 
a pa t rónus ajánlotta jelöltet. A jogaikba nem 
léphető papok a világi törvényszékhez fordultak 
orvoslatér t , s ez, természetesen, az állam törvé-
nyei szerint ítélt. A nép, az egyház szabadságán 



ejtet t eme sérelmek miatt má r -már lázongani 
kezdett , de a vezetők nem vesztették el fejőket. 
Az egyetemes gyűlés 184'2-ben végső kísérlet 
gyanánt a pa t ronatus i törvény eltörlését kérel-
mezte a par lament től s midőn tagadó választ 
kapott, az evangeliámi pár t megte t te az elő-
készületeket az államegyháztól való elszaka-
dásra. 

Az előkészítő bizottság megszerkeszte t te a 
protestációt, kifejtvén benne az á l lamegyházból 
yaló kiválás okait, röpi ra tokat bocsátott ki az 
egyháztagok tájékoztatására, terveket készített a 
különválandó egyház legelső szükségeinek mikénti 
fedezéséről. Az elszakadás az edinburghi 1843-ki 
májusi egyetemes gyűlésen vált tónynyó. Neve-
zetes napok voltak ezek Skótországban! Öreg 
emberek, a kik mint ifjak átélték, ma is oly lel-
kesedéssel beszélnek ez eseményről, mint mi 
legutóbbi szabadságharcunk dicső napjairól. A 
gyűlés megnyitása u tán az evangel iumi pár t egy 
kiváló lelkésze felolvasta a protestációt, meg-
haj tot ta fejét a királyné ott ülő képviselője előtt 
s ünnepies léptekkel elhagyta a termet , követve 
mintegy 300 hasonló gondolkozású lelkésztől, 
k iknek hosszú sora az utcán összegyűlt s őket 
lelkesen éljenző tömeg élő fala között vonult a 
város másik részében levő rögtönzött gyűlés-
terembe. Itt a protestációt még mintegy 200 
lelkész í r ta alá s megalakul t a skót Szabad Egy-
ház. A lelkészekkel tar tot t híveik legnagyobb 
része is s egyszerre 500 gyülekezet marad t tem-
plom, s 500 lelkészcselód paplak nélkül. 

A Szabad Egyházhoz, természetesen, nem 
csatlakoztak a felsőbb körök, a földbirtokos 
nemesek; hanem a közép- és alsó néposztály 
tagjai : kereskedők, iparosok, földmívelők, halászok 
stb. képezték híveit, s ezek nagy többsége a 
szegény emberek közé tartozik. Skóciának kivált 
felső, hegyes részét szegény nép lakja, mely ter-
mészeténél fogva is t akarókos s a pénzt nagyon 
megbecsüli . S mindezek el lenére az elszakadás 
első óvóben az akkor mintegy fél millió lelket 
tevő Szabad Egyházban közel négy millió forint 
gyűlt össze ez egyház céljaira, hangosan hi rdetve 
az evangelium lelkesítő erejétől á thatot t hívek 
buzgóságát és áldozatkészségét. S ez csak a kész-
pénzbeli adakozás volt s az egyetemes egyház 
közös pénz tá rába folyt be. De mennyi volt még 
ezenkívül az egyes egyházközségek gyűj tése 
saját helyi szükségeikre, s mennyi t tesznek a 
természetbel i adományok! A vagyonosabbak kö-
zött többen voltak, a kik egy-egy templom és 
paplak teljes fölépítését magokra vállalták, mások 
épületanyagot adtak, mások az anyagok elszállí-
tására vállalkoztak. Az adomány- ós segélygyűj-

tőknek egy egész jól szervezett serege működöt t 
közre s e munkában különösen a nők szereztek 
kiváló érdemeket . 

Komáromy Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Nevelés és társadalom. 
(Folytatás.) 

II. A társadalom művészi formáinak korszakai. 
1. A rendi állam a helleneJcnél. 

A társadalomnak nemzetségek szerint való szer-
vezete mindinkább kényelmetlenné válik. Mennél jobban 
erősbödik a család, annál inkább törekszik arra, hogy a 
szülők szerzeménye, tulajdona azoknak halála után, ne a 
nemzetségre, hanem a gyermekekre szálljon. A nemzetség 
fejének hatalma kisebbedik, a családok eltávolodnak egy-
mástól és megkezdődik a társadalmi nyugtalanság és zavar 
ideje. A krízisekben azonban mindenütt találkozik »törvény-
hozó*, a ki az imént feltalált írás segélyével nyilvánosságra 
hozza a törvényeket és a társadalmat a megsemmisülés-
től megmenti. Az egész élet újonnan rendeztetik. A nem-
zetségi korszakban az elődök szokása képezte a törvényt; 
a vallás nem volt más, mint a természeti hatalmaknak és 
jelenségeknek, a földnek, égnek, napnak, zivatarnak meg-
személyesítése, s gyakran, miként a görög mythologiában, 
a természeti jelenségeknek olyan ábrázolása, a mely em-
beri szempontból erkölcstelen. Ebben a tekintetben nagy 
változások történnek. A cselekvések szabványaivá abstrakt 
(elvont) törvényeket rendelnek, mint pl. »ne iopj«, »hamis 
tanúbizonyságot ne tégy«, s ezeket a törvényeket az istenek 
oltalmába ajánlják, a kik ekként erkölcsi istenekké lesz-
nek. Apolló, a ki Homerosnál íjlövő s nyilaival pestist, az 
öregeknek pedig enyhe halált hoz, a Delphi-beli Apollóvá, 
legfőbb ítélő biróvá lesz az erkölcsi tisztaság és igazság 
minden kérdéseiben. A természetes fejlődés által létrehozott 
patriarchalis királyság művészi állammá változik, a mely-
ben az egyének magánvagyonuk nagysága, vagy foglal-
kozásuk különfélesége szerint az állammal szemben külön-
böző kötelességekkel és jogokkal bíró rendekké alakulnak. 
A nemzetség helyébe most a rend lép, a mely — mint 
korábban a nemzetség, az egyeseket korlátolja, de védi is. 

Ez a folyamat lényegében megegyezik minden tör-
ténettel bíró népnél. A tényleges és mythikus törvény-
hozók, mint Confucius, Manu, Zarathustra, a papok, kik 
a mózesi törvényeket kidolgozták, Solon, Lykurgus stb. 
mindnyájan a rendi állapotot hozták be a nemzetiségi 
állapot helyébe, de csak Keleten válik a rendi állapot 
merev megkülönböztetéssé az ú. n. kaszt-rendszerben. 
Sociális nyilatkozatai szerint azonban, szemben az egyed-
del, Solonnak »osztály* ai Athenben, a mythikus Servius 
Tulliuséi Rómában, a középkori »rendek« és hindusok 
kasztjai lényegében ugyanazok. Ezen korszakban már ész-
lelhető a munkafelosztás; a Kelet kasztjai egyenesen a 
munkafelosztáson alapulnak; Nyugaton a munkafelosztás 
az úr és rabszolga közt keletkezik s azon cselekvések 
megkülönböztetésében észlelhető, a melyek az államnak 
teljesítendők. Az új rend a nevelésre is nagy befolyással 
volt és pedig úgy a nevelés szervezetére, mint a szellemi 
és erkölcsi képzés tartalmára. 

A távolabbi népektől eltekintve és csak a Nyugotra 
szorítkozva, a nevelés ebben a korban lesz a görögöknél 



állami feladattá s ekkor rendeztetik államilag. Természetes 
azonban, hogy a görög állam nem elvont ideálok után 
törekszik, hanem a nevelést a saját céljainak szolgálatá-
ban alkalmazza. Legfőbb céljait pedig a harc és az isten-
tisztelet képezvén, önként következik, hogy itt a nevelés 
két ágra oszlik: a testgyakorlatra és a zenére. Különösen 
a testgyakorlás képezi állami gondoskodás tárgyát; a gim-
náziumok (tornacsarnokok) és a palaestrák (szabad gya-
korlóterek) az állam tulajdonát, képezik; a testgyakorlás-
ban minden polgárnak 18 vagy 20 éves koráig kötelessége 
részt venni s az ellenőrzés, a testgyakorlás külső és belső 
rendezése külön hivatalnokok felügyelete alá tartozik. A 
régi testgyakorlás öt része szükségképeni előkészületül szol-
gál a harci szolgálatra. A futás és ugrás csak a készület-
len ellenség meglepetésére való, a dárdavetés és birkózás 
azonban már harci gyakorlatok, ép úgy mint a diskus 
hajítása. Mivel a nők csak Spartában vettek részt a hon-
védelemben, azért a leányok csak ott tanultak testgyakor-
latot. A zenei képzettséget illetőleg minden polgárnak szük-
sége volt a vallási ünnepélyeken alkalmazott körtáncra, a 
melyre ugyanezért minden hellen államban tanították a 
fiúkat és leányokat a papi hivatalt betöltő polgárok A 
zene szükségessége az istentiszteletnél nem volt általános 
s ugyanazért csak egyes államokban, mint Spartában és 
Thebeben volt kötelező tárgy. Azonban épen a zene utal-
tathatott leginkább a magán-nevelés körébe, mivel a hellén 
nép a művészetek közt a zenét tartotta a legnagyobb fon-
tosságúnak. Ezt bizonyítja az is, hogy a görögöknél Kyndetha 
város lakóinak Arkadiában általában rossz híre volt s az 
a hit uralkodott, hogy náluk azért volt annyi gonosztevő, 
mert a zenéhez nem értettek. A zenei művészetek körébe 
tartozó költészet csak Spartában képezte a nyilvános taní-
tás tárgyát. Másutt is mindenütt fontosnak tekintették 
ugyan, annál inkább, mivel Homeros, Hesiodos és más 
költők munkái a hellenek vallási könyveit képezték, mind 
a mellett a magántanítás körébe utaltatott. Ide tartoznak 
a bölcsészettan, mennyiségtan és rhetorika is. A polgári 
kötelességekhez leglazább viszonya volt az elemi tantár-
gyaknak, az írás, olvasás és számolásnak, a melyek ennél-
fogva teljesen a magántanítók kezében voltak. Magántanító 
sok volt, köztük sok rabszolga is: munkájok, mint a 
klasszikus korban minden bérmunka, kevés tiszteletnek 
örvendett. Plátó és Aristoteles nevelési rendszere a meg-
levőt ideális tökéletességre emelik, a mennyiben azt a 
gyakorlati céltól jó részben elválasztják és az általános 
emberi tehetségek kiképzésévé tágítani igyekeznek. Ők az 
elsők, a kik nemcsak görög állampolgárokat, hanem egy-
idejűleg harmonikus, testben és lélekben egyaránt tökéletes 
egyéneket akarnak nevelni. 

2. A rendi állam hanyatlása a helleneknél. 

A hellén államok a Kr. e. VI. század közepe óta 
hanyatlásnak indulnak. A rend által, az adott jogok fejé-
ben kivánt kötelességek többé nem teljesíttetnek, a mi 
legjobban abból tűnik ki, hogy a polgári hadsereg helyébe 
zsoldos-sereg lép; a tiszta magánélet most már nem tűnik 
fel szégyenletesnek, hanem kívánatosnak s az irodalom 
politikai érdekei is megszűnnek. A míg a régi attikai víg-
játék nyilvános dolgokat hozott színre, addig az újabb mar 
csak szerelmi viszályokra és cselédcsínyekre szorítkozik. 
Minden törekvés a birtok nagyobbítására irányul, a vagyon 
néhány kézben gyűl össze, a rabszolgák száma növekszik, 
a szegény polgárok nem nevelnek többé ivadékot. Bekö-
vetkezik Hellasnak a Polybios által már a II. század kö-
közepén megsiratott elnéptelenedése, a mi a római uralom 
alatt még inkább fokozódik. A közügy hanyatlása látható 

a nevelésen is. Az állam szolgálatában álló testgyakorlást 
általában elhanyagolják, s a hol gyakorolják, ott lassan-
ként akrobatikus mesterséggé, vagyis az erővel való kér-
kedésse fajul. Még az a Plutarchosnak tulajdonított esz-
ményi követelményű irat a nevelésről sem tart meg az 
egész rendszerből egyebet, mint a dárdabajítást, ehhez 
azonban oda csatolja a nyíllövést és vadászati gyakorla-
tot, melyeket a klasszikus ó-kor, mint a harci képzett-
séghez nem tartozókat mellőzött. A testgyakorlás helyett 
a gazdag ifjak inkább foglalkoznak a zenével, és pedig a 
szó legtágabb értelmét véve, az »encyclopaedikus képzés-
sel*. Ezzel a névvel jelelték meg abban az időben a 
szellemi képzés szolgálatában álló tudományszakokat, 
melyek közt első helyen állt az imént keletkezett ínyelv-
tan*, a mely az irodalomtörténetet is magában foglalta, 
a rethorika, a philosopbia és még a mathematika, melyet 
Pláto a szellem fejlesztésére oly hathatósan ajánlott. Ezen 
képzésnek célja szellemi élvezetet nyújtani, különösen a 
hellen klasszikus költészetből. 

Hogy az ifjak ezen »encyclopaedikus műveltségben* 
részesülhessenek, a római idők óta minden város alkalmaz 
és javadalmaz rhetorokat és grammatikusokat, a kik oly 
nélkülözhetetlenek, mint az orvosok. Antonius Pius egy 
rendeletében megállapította, hogy kisebb városok csak öt 
orvost, három rhetort és három grammatikust, törvény-
széki városok hét orvost, négy rhetort és négy gramma-
tikust, fővárosok pedig 10 orvost, öt rhetort és öt gram-
matikustalkalmazhatnak. Ezeknek azonban mindnyájoknak 
immunitást, v. i. adómentességet s mindennemű állami 
szolgálattól való mentességet biztosított. A míg ekként a 
rhetorikai és grammatikai tanítás az egész hellen földön 
el volt terjedve, addig a phiiosophiai Athenben összpon-
tosult ; egyéb városok phiiosophiai iskolái csak rövid, múlé-
kony jelentőségre emelkedtek Márkus Aurelius császár az 
athéni iskolánál is állami javadalmazásban részesít nyolc 
tanárt, kik közül kettő-kettő a négy fontosabb phiioso-
phiai irányt ; a platonismust, aristotelismust, shovicismust 
és epikureismust képviselte. Athén szellemi világossága 
maradt Hellasnak egészen 529-ig, a mikor Justinianus 
császár az iskolát beszüntette. Az elemi oktatás mint 
korábban, ezen időszakban is a szülők magánügye maradt, 
és úgy látszik, hogy a szabad lakosság elszegényedése és 
megfogyatkozása következtében megszűnt keresetforrást 
képezni. 

3. A nevelés a rómaiaknál és a nevelés hanyatlása a 
társadalom hanyatlásával. 

A római köztársaságban ép úgy megtaláljuk a ren-
deket, mint a görög államokban. Servius Tullius »osztá-
lyai* nem egyebek, mint rendek, a melyek hozzátarto-
zóiknak vagyonukat megfelelőleg nagyobb vagy kisebb 
jogokat és kötelességeket juttatnak. A római állam azon-
ban csak a felnőttek feletti uralkodásra szorítkozik, s úgy 
látszik, hogy az ifjúság nevelését teljesen a családnak 
engedte át. Az ifjúságnak otthon kellett tanulnia az olva-
sást és írást, az elődöket dicsőítő dalokat, a törvényeket 
és a szónoklatot: még a harcra előkészítő gimnastikai 
gyakorlatok sem voltak államilag szervezve s a fiatal 
római csak a táborban tanulta meg a fegyverforgatást. 
A II. század felé a rendi alkotmány megdől. Róma ugyan-
azon az úton halad, a melyet 200 év előtt a hellén álla-
mok követtek. A vagyonnak egyes kezekben való össz-
pontosulása megkezdődik, a vagyontalanok száma félel-
mesen nő. A Grachusok azon vannak, hogy e folyamatot 
meggátolják, azonban kudarcot vallanak. Elvégre is meg-
semmisül a szabadság és a caesarok uralma következik, 



a kik alatt már nincsenek rendek, hanem csak különböző 
vagyonnal bíró osztályok, nincsenek személyes kötelezett-
ségek az állam irányában, hanem csak pénzbeli tartozá-
sok. Az élet célja lényegesen a vagyonszerzés, a köztársaság 
nem az egyesek munkás részvéte által élő organismus, 
hanem a zsarnok által szabályozott gépezet. Csak ebben 
a korban kezdődik az a sajátságos római oktatás, a mely 
nem az általános jólét, hanem az aristokratia és pluto-
kratia élvezeteinek gyarapítását célozza. Lényegében a 
hanyatló görögök oktatása volt az, a mely Rómában ott-
hont nyert. A római ifjú, miután a görög rabszolga, a 
>paedagogus« vezetése mellett az elemi tárgyakban jár-
tasságot szerzett — mint Horacius írja (I. 8. III. 12.) —• 
időtöltésből hellen gimnastikával, birkózással, ökölvívással, 
lovaglással és vadászattal foglalkozott. E mellett görög 
dalokat is tanult, és pedig nemcsak a szöveget, hanem a 
dallamot is. Azután a görög grammatikushoz került, hogy 
a görög nyelvet és irodalmat tudományosan tanulja. A 
római irodalom fejlődése megteremtette a római irodalom-
történetet is, és római származású grammatikusok is léptek 
fel. A grammatika után következett a rhetorika, a mit 
eleinte szintén görögök tanítottak, később azonban az 
ékesszólástannak latin tanítói is akadtak. A tanulmányo-
kat befejezte a philosophiai tanfolyam, melyet az ifjak 
hosszabb görögországi utazással egybekötve, legszívesebben 
Athenben hallgattak. A gyakorlatban tehát a grammatika, 
rhetorika és dialektika (philosophia), v. i. az »artes libe-
rales« képezték a szabadok méltó képzettségének feltételét. 
Az elmélet azonban kilenc, későbben hét tudományszak-
ban való képzettséget kiván, t. i. a fentebbieken kívül a 
geometriában, arithmetikában, elméleti zenében és a csil-
lagászatban való képzettséget. Az orvostudomány és épí-
tészet, valamint a jogismeret az »artes liberales«-től szi-
gorúan elválasztott szakszerű képzéshez számíttattak. Midőn 
a római irodalom teremtő ereje és az irodalom iránti 
érdeklődés megszűnt, csak a hét szabad művészet kom-
pendiumai menekültek meg a pusztulástól s maradtak meg 
a jövőnek. így származtatták át Augustinus, Marcianus, 
Capella, Boethius és Cassiodorus a középkorba az antik 
műveltséget 

Miként az országnak keleti, görög felében, úgy a 
nyugoti latin felében is azt eredményezte a vagyonos 
osztályok hatalma, hogy a liberális képzés nyilvános gon-
doskodás tárgyává lett. Minden nagyobb város fizetett 
grammatikusokat és rhetorokat, a kik a császártól ugyan-
olyan jogokban részesültek, mint Keleten. Szent Augus-
tinus még 400 körül ezeket írja: >A rhetorok iskolái az 
egész világon tele vannak élettel, a tanulók lármájával«. 
Az elemi tanítás kizárólag a magántanítók (grammatisták, 
vagy literatores, vagy ludi magistri) dolga. Mivel a nyu-
goti országrészben későbben lépett fel az elnéptelenedés, 
mint a keletiben s egy bizonyos jólét tovább tartott, azért 
az elemi tanítók száma nem volt csekély. Az V. században 
azonban a társadalom gazdasági szétbomlása következté-
ben úgy az alsóbb, mint a felsőbbfokú oktatás megszűnik. 
A római polgárok a túlságos adók miatt elhagyják váro-
saikat és a germánokhoz menekülnek. A nagyon kicsiny 
és nagyon szegény városokban pedig a tanítók nem találnak 
foglalkozást. Ekként az oktatás VI. században Nyugot-
Európa nagy részében csaknem teljesen megszűnt. Toursi 
Gergely 570 körül megvallja, hogy a latin nyelvben nem 
elég jártas s azt mondja, hogy alig akadna egész Galliá-
ban oly tudós, a ki valamely történeti munka megírását 
magára vállalhatná s csak igen kevesen vannak, a kik 
egy philosopháló »rhetort« megértenének. Az ókori tár-
sadalommal együtt az ókori oktatás is megsemmisült. 

(Folyt, köv.) Adorján Ferencz. 

T Á R C A . 

Erasmus ós Luther kora. 
Három felolvasás. 

II. Két reformátor. 

(Folytatás.) 

Tizenhat évvel Erasmus születése után, Szászország-
ban. Eislebenben egy kicsike házikóban jött a világra 
Luther Márton. Atyja, János, derék, igyekvő és értelmes 
parasztember volt, a ki ép oly jól értett a földmívelés-
hez, mint a bányászathoz. Márton testvéreivel együtt szigorú 
nevelésben részesült, nagyon is szigorú nevelésben, a mint 
azt egy későbbi nyilatkozata bizonyítja. »Légv szelíd gyer-
mekeidhez* — így írt Luther Márton egy alkalommal barát-
jának — »büntesd őket, ha hazudnak vagy lopnak, de 
ne légy túlszigorú. Helytelen dolog, ha a gyerek körtét 
vagy almát szakít a fáról titokban, de mégsem oly súlyos 
vétek ez, mintha pénzt csen el. Szinte borzadok, a mikor 
arra gondolok, hogy mi mindenen kellett keresztül mennem. 
Anyám egyszer egy pár dió miatt véresre vert. Persze, 
jót akart vele, de mégis sok volt a jóból*. 

Az iskolában sem bántak vele valami gyengéden s 
a szenvedéseire való visszaemlékezés csak késztette később 
hogy kis fiúkhoz és leányokhoz barátságos legyen. »Ne 
bánjatok keményen a gyermekekkel!* szokta mondani. 
»Sok fenséges jellemet tett már tönkre a nevelők durva-
sága. A beszédrészek valóságos kinzó eszközök. Egyszer 
valamelyik ige hibás ragozása miatt tizenötször korbácsoltak 
meg egv délelőtt. Büntessétek a gyermeket, ha kell, de legyetek 
hozzá szeretetteljesek. Használjátok a cukornádat, de ne 
csak a nádat, hanem a cukrot is.« A ki így beszél, az nem 
demagóg, sem nem fanatikus, hanem gyengéd, melegen 
érző szív. 

Tizenhét éves korában, Mártonunk az erfurti egye-
temre ment. Ott aztán alamizsnából élt. Nem volt ez 
szégyen az akkori időkben. A fiatal Mártonnak szép hangja 
s jó füle volt. Énekelgetett hát az utcákon s így kereste 
kenyerét. Még nem határozott véglegesen, hogy milyen 
pályára lépjen. Ekkor történt, hogy a villám egyik kedves 
barátját lesújtotta. Luther megrendült! Bezzeg Erasmus 
csak filozofált volna ily esetben. Egyszer a villám valami 
puskaporraktárt robbantott fel abban a városban, mely-
ben Erasmus megszállt Egy bordélyház is odaégett. A város 
lakosai azt mondták, hogy az Isten a bűnt büntetni akarta 
bosszúságában. Erasmus azt jegyezte meg, hogyha egyál-
talán bosszúságról szó lehet, csak azon lehet boszankodni, 
hogy mért teszik a puskaporraktárt olyan helyre, a hol 
felrobbanása veszélyt okozhat. Luther nem volt ily túl-
érett. Érzelmei azonban hevesebbek, képzelete élénkebb 
volt, mint más ifjaké. Barátjának halálában a minden-
ség Urának kezét iá'ta. Lelkiismerete megrémült. Ügy 
érezte, hogy egész életében vezekelnie kell iljúkori vét-
keiért. 0 is barát lett hát, mint Erasmus. Őt ugyan senki 
sem kényszerítette. Luther János nagyon jól tudta, hogy 
a szent férfiak miben találják gyönyörűségüket és egyál-
talán nem kívánta, hogy fia szerzetessé legyen. De Márton 
mégis az lett, mert az ő hite szerint a barátok éjt-napot 
imádkozással töltenek s úgy vágyott bűnbánatának heves-
ségében melléjök térdelni. 

Ily hangulatban lépett be az Ágoston-rendüek szer-
zetébe. Erfurtban. Nyomorúságának és bűnösségének tudata 
szinte tönkre tette. Mint Pál, ő is felkiáltotta: kicsoda 
szabadíthat meg engem a halál e, testéből ? És kínozta, 



gyötörte a testet, hogy megszabaduljon tőle. Vége-hossza 
nem volt vezeklésének. Ha valaki, úgy ő megtartotta a 
baráti fogadalmakat. Éjeket töltött az oltárok előtt vagy 
kis cellájában térdreborulva s imádkozva. Míg testet gyen-
gítette, lelke rémalakokat látott. Bűntudata mint égető tűz, 
úgy kínozta. Isten azt kivánta, hogy a törvényt egészen 
betöltse. Ő nem töltötte be, nem is tudta betölteni s ezért, 
úgy érezte, kárhozatra kell mennie. Egy reggel eszmélet-
lenül találták s úgy látszott, hogy halva van. A szerze-
tesek egyike fuvolajátékával térítette vissza eszméletre. 
Ilyen embert még nem láttak az erfurti barátok. Azt se 
tudták mit csináljanak vele. Staupitz a prior, csodálkozva 
hallgatta Luther bűnvallását. »Kedves fiam — mondá aztán 
neki — ne nyughatatlankodjál annyira. Nem követtél te 
el semmiféle bűnt sem. Nem öltél, nem is paráználkodtál. 
Ha bűnt követsz el. akkor jó, ha nyughatatlankodol, de 
ne csinálj a szúnyogból elefántot.* 

Csodálatos! A reudhícüH embereket a közönséges em-
berek sohasem értették meg. Mire is jó az a nagy lelki 
tusakodás? Bizony semmire, hacsak az élet közönséges 
mindennapi kötelességeinek végzése az. a mire a legkiválóbb 
lelkeknek is törekedniük kell. Persze, mikor a dühöngő 
ragály beköszöntött a városba, a mindennapi lelkek elme-
nekültek. Luther maradt. A többiek csodálkoztak s azt 
mondták neki, hogy az élet oly becses, minek dobja el 
magától ? Ő azt felelte, hogy a betegek és haldoklók mel-
lett van a helye. Egy barát élete nem oly nagy dolog. 
Ha ő meghal is, a nap csak folytatja azért útját. »Én 
nem vagyok Szent Pál* — mondá — »megvallom, félek 
a haláltól, de vannak a halálnál rosszabb dolgok is s ha 
meghalok, meghalok*. Staupitz belátta, hogy nem közönséges 
ifjúval van dolga s hogy lelkét elterelje a bús gondola-
tokról. Rómába küldte a zárda egy ügyében. 

Tehát Luther is eljutott Rómába, mint Erasmus. De 
mily nagy különbség! Erasmus szolgákkal, lovakkal, sok 
málhával ment, mint előkelő világfi, Luther egy fillér nél-
kül gyalogolt át az Alpeseken. Az űtjába eső zárdákban 
keresett éjjeli nyugalmat s kapott táplálékot. Ha zárda 
nem esett útjába, koldulgatott a falukban vagy majorok-
ban. Ifjú volt s annyit foglalkozott saját bűneivel, hogy 
más bűneit nem ismerte. Erasmus ravasz róka volt hozzá 
képest s jól tudta, hányadán áll a világ. Luther Rómát 
úgy üdvözölte, mint a szentek városát s azt hitte, hogy 
a pápa udvarában paradicsomi ártatlanság honol. »Áldott 
légy Róma* — így kiáltott, mikor a városba lépett — 
»áldott légy Róma, te a martvrok vérével megszentelt 
város!« 

Fájdalom, az igazi Róma nagyon messze volt a 
szentségtől. S erről Luther is meggyőződött. Látta a bibor-
nokokat, a mint aranyos kocsijaikban pávatollal legvez-
geíték magokat. »Ezek lennének az apostolok utódai?!« 
gondolhatá. Látta a fényes templomokat, a még fényesebb 
szertartásokkal. Látta a pogányos festészetet, a pogány 
isteneket, a kiket a művészet dicsőítése ürügye alatt 
majdnem imádásban részesítettek. Luther, a ki annyit 
töprenkedett az ember megromlottsága fölöd, megbotrán-
kozott mindezen. Mi volt ott a vallás ? Egy vékony fátyol, 
a mit odaterítettek a hitetlenség fölé. Volt ott műveltség 
elég. Hiszen az akkori Róma a Rafaelek, Michel Ange-
lok, Peruginok és Benvenutok Rómája volt, de a szegény 
német barát üdvösség után epekedő lelkének mit használt 
minden fény és míveltség ? 

Ott is hagyta Rómát, mihelyt csak tehette. >Isten 
veled Róma!* — mondá— >A ki szent életet akar élni, 
fusson el Rómából. Minden megvan engedve Rómában, 
csak az nincs, hogy becsületes ember légy*. Arra persze nem 
is gondolt, hogy a római egyházat elhagyja. Hiszen akkori-

ban arról beszélni, hogy egy barát elhagyja a római egyházat, 
annyi volt, mint azt mondani, hogy valaki leugrik a föld-
gömbről. Iszonyú lelki zűrzavarban tért vissza Szászor-
szágba s Staupitz, a ki látta, hogy a zárda nem Luthernek 
való hely, a választófejedelemnek ajánlotta a wittenbergi 
egyetemre, a bölcsészeti tanszékre. 

A wittenbergi tanács megbízta, hogy a városi tem-
plom szószékét lássa el. Tehát lett alkalma, hogy meg-
mutassa, mi lakik benne. »Csodálatos ember ez a barát*, 
mondá valaki, a ki meghallgatta. Olyan sajátságos a tekin-
tete. Bizonyára sok baja lesz vele a szent atyáknak«. 

Luther sokat olvasott, különösen nagy figyelemmel 
olvasta azt az akkor alig ismert könyvet, az új testa-
mentomot. De korántsem volt oly művelt, mint Erasmus. 
Erasmus a legfinomabb latin nyelvet beszélte. Luther saját 
anyanyelvén írt és beszélt. 

Érasmus latitudinarius filozofiája, az elemzésben való 
pontossága és scepticus közönyössége mind ismeretlenek 
voltak előtte. Minden tekintetben a tiszta igazságra töre-
kedett s utált minden hazugságot és cafrangot. Kora 
babonásságából nem tudott egészen kibontakozni. Hitt ör-
dögökben, boszorkányokban, tündérekben és sok más-
ban, a minek semmi alapja nem volt s a mit Erasmus 
megvetéssel emlegetett. De a mi igazán igaz és egyedül 
igaz ugy ezen, mint a más világon, t. i. az Isten örök 
igazságossága, a jó végtelen kiválósága s a gonosz vég-
telen utálatossága: a felé Luther a meggyőződés oly ere-
jével vonzódott, a milyen Erasmus gyenge, lágymeleg lelke 
előtt teljesen ismeretlen volt. 

Most amaz emlékezetes évhez, az 1517-hez érünk-
Luther ekkor 35 éves volt, Rómában új székesegyházat 
akartak emelni. A terv megvolt. Micbael Angelo készítette. 
X. Leónak csak pénz kellett, hogy Szent Péter pompás tem-
plomát felépíthesse. Leo művelt világfi volt. Szerette a 
művészetet s oly ékes művet akart létesíteni, a milyent 
emberi szem még nem látott. 0 szentsége hát neki állt s 
Európát elárasztotta dispensatióval és bűnbocsátó cédulá-
val. A ki hust akart enni böjti napon, a ki el akarta venni 
közel rokonát: hát célt érhetett; csak dispensatiót kellett 
vennie. És folyt a vásár. A mai kegyes pápisták azt mond-
ják, hogy a bűnbocsátó cédulákkal csak azokat a földi 
büntetéseket engedték el, a melyeket az egyház rótt ki a 
bűnösökre. Csakhogy a XVI. század lelki házalói mást 
mondtak ám. Ők a bűnbocsátó cédulákat úgy ajánlották, 
mint a melyekkel hitelt nyithat az ember a mennyben. 
A nép azt hitte, hogy a számadás napján e cédulák mind 
ott lesznek a Biró kezében. Be lesz írva egyfelől: elköve-
tett ennyi meg ennyi rablást, gyilkolt, rágalmazott, paráz-
nálkodott s a másik oldalon ott lesz a szentek érdemeiből 
annyi, a mennyiért a bűnös lélek a pápának megfizetett, 
így kell érteni a bűnbocsátó cédulákkal űzött visszaélést. 
Ha valaki azt kérdezte volna Leótól, hiszi-e, hogy cédu-
láinak oly nagy ereje van, azt felelte volna hivatalosan: 
az egyház mindig tanította, hogy a pápa osztogatja azo-
kat. Bizalmas emberének pedig azt mondta volna: ha a 
nép bolond, nem az ő dolga, hogy felvilágosítsa. 

A pénzgyűjtés hát folyt s az ügynökök eljutottak 
Szászországba is. A pápa megvette a mainci érseket is, 
Erasmus barátját, neki Ígérvén a zsákmány felét. A püs-
pök ügynöke Tetzel volt. Hírhedt ember; jól ismeri min-
denki. Városról-városra járta be Szászországot s ajánl-
gatta kincseit. Mindenhol nagy pompával fogadták. A 
házakat fellobogózták. A harangokat meghúzatták. Barátok 
és apácák hosszú menetben járdaltak kocsija előtt, melyen 
bársony vánkoson ott feküdt a pápa bullája. A templomok 
voltak az árúhelyek. Az oltárokat kicifrázták, a gyertyákat 
meggyújtották. Tetzel a szószékből fejtegette gyógyszerei-



nek hasznos voltát s ha valaki kételkedni mert, kiátko-
zással fenyegette. Tetzel kisérői pedig széjjeljártak s azt 
kiabálták : Vegyetek ! Vegyetek! Jól ment minden. Egyszer 
aztán a menet Wittenbergbe ért. 

Félszázaddal azelőtt Wittenbergben sem idézett volna 
elő a lélekvásár semmi különös változást. Az okosak, 
átlátva a szitán, hallgattak volna, a tömeg fizetett volna 
s egy hónap múlva feledték volna Tetzelt céduláival 
együtt. 

De a tudósok és a barátok közti harc, Erasmus és 
Renchlin iratai s Hutten Ulrik satirái forradalmat idéztek 
elő a lelkekben. Egy oly nemzedék nőtt fel, melynek lel-
kületét az egyházi hatóságok nem ismerték s Németország 
levegője telve volt villamossággal. Ha Luther magában 
áll, valószínűleg ő sem szól semmit. Egy egyszerű barát, 
hogy támadhatott volna a hármas korona fensége ellen ? 
De Luther tudta, hogy az ő gondolatai ezrek gondolatai. 
A zsarnokságot tűrik egy darabig az emberek. Az egy-
házi zsarnokságot is tűrték abban a hiszemben, hogy egy 
kis igazságtalanság és egy kis hazugság dacára is a zsar-
nokságjobb, mint az anarchia. De a zsarnokság is úgy szokott 
járni, mint a jéghegyek. Két harmadrészük a vízbe mélyed 
s csak egy harmadrészük lebeg a víz szine fölött. A tenger 
vize azonban melegebb, mint a levegő. Száz lábnyi mély-
ségben langyos áramok mossák a jéghegy alját. Egyszer 
csak felfordul a ragyogó szép tömeg, mely úgy tündöklött 
a nap fényében s az Óceán eltemeti örökre. így történt a 
szellemi világban is. Luther tudta ezt és szólt. Félelem 
nem tartotta vissza. Tudta, hogy a veszély nem lett 
kisebbé, hanem inkább nagyobbá az által, hogy a nép 
vele tartott. Minél iszonyúbb a vihar, annál nagyobb 
veszély fenyegeti a kiemelkedő alakot. De ezért mégsem 
félt. Remélte, hogy nagy változások következnek s ha 
neki meg kell is halnia, hát — meghal. 

Erasmus nem szerette a veszélyt. »Nincs kedvem« 
írja Warhamnak — »életemet az igazságért kockára tenni. 
Nem való mindenki martyrságra s ha baj lesz, bizony 
én is Szent Pétert utánzóm. A pápák és császárok álla-
pítsák meg a hitcikkeket. Ha jól megállapítják, annál jobb. 
Ha rosszul, én oda állok, a hol veszély nem fenyeget.* 
Ez azt jelenti, hogy Erasmusnak kisebb gondja is nagyobb 
volt az igazságnál. Ő is többre becsülte az igazságot a 
hazugságnál. De ha másként nem lehetett, egy kis hamis-
ságot is elszivelt. Luther nem törődött a veszélylyel. Ezer 
életet is feláldozott volna, csakhogy agyonüthesse a hazug-
ságot. Sokat beszélnek az emberek a hit általi üdvözülés 
tanáról, mint Luther legfőbb kincséről. E tan kiszabadítva 
a theologiai formulákból, a következőket jelenti. 

Az ész is azt mondja, hogy igazság és igazságosság 
kívánatos dolgok. Boldoggá teszik az embert s virágzóvá 
a társadalmat. De itt az ész megáll s az emberek nem 
halnak meg hasznossági elvekért. A hit azonban azt 
mondja, hogy igazság és hazugság közt áthidalhatatlan 
mélység van. Az egyik Istentől, a másik a Sátántól van. 
Az egyiket szeretni s a másikat gyűlölni kell. akármi tör-
ténik is. Hogy miért, azt az ész meg nem értheti. Csak 
a jobb lelkek lelkiismerete érzi meg ezt. 

Mikor Tetzel bullájával és aranyos kocsijával, Witten-
berg felé közeledett, Luther még mindig bízva az egyházi 
főhatóságokban, hogy majd a jó ügy mellé állanak: le-
velet irt a mainci érseknek. Az érsek a papírkosárba 
dobta Luther levelét. Sok adóssága volt. Pénzre volt 
szüksége. Tetzel vásárából nagy összeget remélt s ehhez 
képest egy szegény jelentéktelen barát panaszai ugyan 
keveset nyomhattak a latban. 

Most Luther a német nép lelkiismeretéhez fordult 
s kiszegezte tételeit. Ezek szerint a pápa nem bocsát-

hatja meg a bűnöket, hanem csak az Isten. Isten pedig 
azoknak, a kik őszintén megbánják vétkeiket, cédula nél-
kül is megbocsátja. Az egyház elengedheti az általa kirótt 
büntetést, de az egyház hatalma nem ér a purgatoriumba. 
Ha az Isten valakit a purgatoriumba helyezett, ki mond-
hatja meg, hogy kívánatos azt a lelket kivenni a purga-
toriumból. Az igaz bűnbánat nem riad vissza a vezek-
léstől, sőt szereti azt. A püspökök alusznak. Jobb lenne 
a szegényeket segíteni az indulgentíákért vesztegetett pén-
zen. A ki látja, hogy szomszédja bajban van s a helyett, 
hogy segítene szomszédján, bűnbocsátó cédulát vesz, nem 
szerez kedvességet Isten előtt. Ki meri azt mondani, hogy 
sok pénzzel meg lehet gyógyítani az ember lelkét? Im 
ezek és ilyenek Luther tételei. 

A főpapok egyáltalán nem látták Luther tettének 
horderejét. A pápa megvetőleg mosolygott, mikor a té-
teleket olvasta: »Egy részeg német írta« — mondá — 
»majd ha kijózanodik, mást gondol.* 

A harc kitört. Tetzel zúgott. A dominicánus barátok 
pártjára álltak. Hochstrat, Reuchlin ellensége, azt kiáltotta 
Luther ellen: kínpadra, máglyára vele. A szerzetesek úgy 
csaholtak, mint veszekedő kutyák. Azt mondták, hogy 
akkor nekik semmi dolguk nem lesz, ha a lelkeket nem 
lehet a purgatoriumból kiszabadítani. 

Luther Leohoz írt levelében védi magát. Leo Ró-
mába idézte a merész barátot. Wittenberg úgy tűnt fel 
a nemesebb gondolkodásúak előtt, mint fénylő szövétnek 
a sötétségben. 

Froude után angolból. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

Vallástétel Krisztusról a XVI. és XIX. 
században. 

(Folytatás.) 

Nem hasonló bátorsággal és hűséggel kell-e vallást 
tenni arról dicső névről a tizenkilencedik században ? 
Testvéreim! Jézus nevének ellenségei, a kik akkor nem 
diadalmaskodhattak, talán napjainkban győzzenek, elnémul-
janak-e most a keresztyének? Isten fiának szavát, a hit 
hősei meghallak s hűségük és bátorságukért elnyerték a 
győzelmi pálmát — s az a szó mihozzánk is intézve van : 
»valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én 
is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt*. 

De hát tehet-e ma minden ember vallást Jézus 
Krisztus nevéről ? A kik vallást tesznek Ő róla, azoknak 
ismerni kell őt. És nem mindenki ismeri. Az embereknek 
két osztálya van. mint Jézus is mondja, vannak, a kik 
vallást tesznek 0 róla és vannak, a kik megtagadják. 
Tehát nagy különbség, nagy közbevetés vagyon az em-
berek között. Ez az első igazság, a mely szemeink láttára 
kifejlődik. Ez a különbség megvolt az apostolok idejében, 
megvolt a reformáció korszakában, a midőn egyrészről 
azok valának láthatók, a kik vallást tettek az igazságról; 
és másrészről, a kik ellene voltak. Ez a különbség meg 
van ma is. Most nem a különféle külső egyházakra gon-
dolok. »Isten nem személyválogató« ; hanem azon különb-
ségre gondolok, a mely megvan minden nemzetbeli és min-
den felekezetbeli emberek között, mindezek között vannak 
olyanok, a kik vallják és vannak olyanok, a kik elvetik 
az apostolok és reformátorok által hirdetett igazságot. 
Annak igazságát mindenkor elismerték, mindenféle böl-
cselet hirdette, hogy van különbség a jó és a rossz között, 
így különbségnek kell lenni e földön a jó és rossz, az 
igaz és gonosz, a szent és bűnös ember között; vagy mint 
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Isten igéje erőteljesen kifejezi: vannak »Isten gyermekei 
és vannak ördög gyermekei«. A keresztyén vallás egy-
szerűen szétválasztja e két. osztályt és kimondja, hogy ez 
az osztályozás megvan Isten előtt is és minden ember e 
szerint veszi el jutalmát. »Valaki vallást teszen én rólam, 
én is vallást teszek arról; valaki megtagadánd engem, 
én is megtagadom azt.« Maga a világ Idvezítője, a ki élő 
igazság, mondja ezen osztályokra vonatkozólag, melyeknek 
lételét a Szentírás és a tapasztalat egyformán bizonyítják: 
»Menjetek be az örök éleire, a szoros kapun: mert tágas 
kapu az és széles út, a mely veszedelemre viszen és sokan 
vágynák, kik azon járnak : mert szoros kapu és keskeny 
út, a mely viszen az életre és kevesen vágynák azok, a 
kik azt megtaláljak«. E szavak Augsburgban igaznak bizo-
nyultak : igazak ma is. így, ha van egy tudomány, me-
lyet a világ, a gazdagság, dicsőség és gyönyörűségek keresői 
elvetnek, miként az apostolok és a reformátorok idejében 
elvetették : ha ezt a tudományt az emberek egy része nem 
karolja fel, mivel nekik különösnek tetszik és csak keve-
sen fogadják el: ezt a körülményt ama tudomány igaz 
voltának valószínű bizonyságául vehetjük. Ha a nagy több-
ség életmódjával ellenkező, szigorú és túlzottnak tetsző 
életet látunk: azt az életet az igazi életnek tekinthetjük, 
így a keresztvénségnek az az alakja, mely ellen az em-
berek védekeznek, melyet a világ szerint bölcsek, az emberi 
dicsőség után sovárgók maguktól elutasítanak: feltehető, 
hogy ez a keresztyénség az evangéliummal harmóniában 
van. És ha én a sokasággal tartok, ha úgy teszek, a mint. 
a világ tesz, úgy gondolkodom a mint a világ gondolkodik, 
nagy okom van remegni; mert én is akkor a veszedelemre 
vivő széles úton járok. »Kevesen vannak az idvezültek* 
mondja egy író. »Egy városból egy, egy családból keltő* 
mondja a másik. Oh én lelkem 1 vagy Istennel vagy, vagy 
távol Ő tőle! Vagy vallást teszel Krisztusról, vagy meg-
tagadod őt! Az egyik útra léptél; és melyiken jársz? Az 
életre vivő keskeny úton ? Avagy a halaira vivő széles 
úton? Vallást teszel-e Krisztusról avagy megtagadod őt? 
Én lelkem! Kutass, vizsgálódjál, ismerd meg magadat! 
»Magatokat kisértsétek meg, ha vagytok- e a hitben.« 

Kedves hallgatóim, ha vannak köztetek, kiknek lelki-
ismeretetek mondja, hogy Krisztust nem valljátok. »hogy 
még a széles úton jártok!* Nem akarnátok-e megtar-
tatni? Miért nem tértek az élet útjára, melyen a »szentek 
serege* és a Jézus Krisztus vallástevői járnak? Egy dolog 
tartóztat vissza benneteket s ez, hogy nem hisztek Jézus-
nak hatalma és megtartó nevében. A míg nem hisztek 
abban a névben, addig bűneitek távol tartanak Istentől 
és lehetetlen is. hogy vallást tegyetek ama dicső névről, 
melyet nem ismertek. Higvjetek az igének, a melylyel 
összehasonlítva minden homály és tévelygés, s a mely 
azt mondja, hogy Krisztus >a dicsőségnek fényessége és 
annak személyének (Istennek) kimetszett bélyege, és min-
deneket táplál az ő hatalmas beszédével; a mi bű-
neinktől ő maga által megtisztítván, ama magasságos 
méltóságnak jobbjára ült*. Értsétek meg, hogy Jslen igéje 
mit mond e szavakban. Krisztus nem angyal, vagy más 
mennyei hatalmasság által tisztítja meg bűneiktől azokat, 
a kik ő benne hisznek, hanem ö maga. Megszabadítja, 
megtisztítja őket bűneiktől, hogy oly tiszták lesznek, mintha 
sohasem is vétkeztek volna. A mely pillanatban Krisztus 
meghalt a keresztfán, az övéinek bűneit magára vette és 
eltörölte. Képzelitek-e, hogy magára vette volna a meg-
tisztítás munkáját, ha csak egy kis szenny foltocska maradna 
is rajtok, a mely őket gátolná az Istenhez való eljutás-
ban? Ha egy anya gyermekét megmosván tiszta vizben 
és így szól hozzá: eredj, tiszta vagy, s ha az a gyermek 
megbizonyosodni akarván róla, az írás szavai szerint 

»megtekinti az ő természet szerint való ábrázatját a tü-
körben* nemde nem sérti-e meg az ő anyját, feltevén 
róla, hogy hazudik. Ne kétkedjél te sem, ha Krisztus 
mondja: Ered) el, megtisztultál Én megtisztítottalak bű-
neidből. »A ki hiszen a fiúban, annak örök élete vagyon.« 
Nem hiszitek el az örök igazság e szavait? Azt képzeli-
tek Krisztus hazudik? Testvéreim, hiszitek-e igazán, hogy 
Jézus a Megváltó'? Ha hiszitek szivetekben és valljátok 
szájatokkal — hirdetem néktek az Ige nevében »Tiszták 
vagytok«. »Semmi kárhoztatástok nincsen.* »Kik régen 
nem ő népei valátok, most Isten népei vagytok, kik ke-
gyelmet nem nyertetek vala, most kegyelmet nyertetek.« 
Hallgassátok azért az Úrnak szavát: Hiv bennünket, hogy 
hagyjuk el a tévelygést és kövessük az igazságot. Hagy-
juk el ellenségei táborát, és lépjünk be az övéi seregébe. 
Csatlakozzunk prófétái és apostolai »és ama dicső hit-
valló fejedelmekhez. Csatlakozzunk rögtön. Az ajtó nyitva 
áll. Miért becsülnétek többre a hitetlenség szennyes és 
értéktelen zászlaját Krisztus tiszta és romolhatatlan zászla-
jánál? »Elmulik e világnak ábrázatja.« S mi marad meg 
számotokra? »Menjetek ki Ő közülök és szakaszszátok el 
magatokat azoktól, ezt mondja az Űr, és tisztátalant ne 
illessetek, és én titeket hozzám fogadlak. És leszek néktek 
Atyátok, és ti lésztek nékem fiaim és leányaim, azt mondja 
a Mindenható Űr.« 

De ha ismeritek Jézus Krisztust, ha nevetek be van 
írva az örökké élő Isten harcosai közé, mily tanúságot 
nyujtnak néktek ez események! Krisztus katonái, kik a 
mocsoktalan zászló alatt küzdőtök, ^jövevények* miként 
egy apostol nevez benneteket: hallgassátok mit mond egy 
szegény és megvetett ember, a kinek »nem volt fejét hol 
lehajtani*, de a kit szavának fenségéről felismertek »Ura-
toknak s Istenieknek«: »Valaki azért vallást tészen én 
rólam az emberek előtt, én is vallást tészek arról az én 
mennyei Atyám előtt*. 

(Folyt, köv.) Csizmadia Lajos. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Frieke az Isten lételének bizonyítékairól/ 

Gyöngéd figyelem jutatta kezeimhez e jeles dogma-
tikai monográfiát, melyet szerző a lipcsei egyetem refor-
mációi emlékünnepén a rektorváltozással kapcsolatban adót* 
elő s mely könyvkereskedői úton most még nem kapható. 
A Gusztáv Adolf-egyleti áldásos tevékenységéről nálunk is 
ismert illustris szerző egyenes fölkérésére szívesen igyek-
szem eleget tenni ismertetői tisztemnek. 

Az értekezés thémáját »az Isten személyes létele 
mellett idézni szokott bizonyítékok tudományos jogosult-
ságának és vallási értékének a beigazolása* képezi. Kér-
dését »a dogmatika, sőt korunk alapthémájának*, »a theol. 
tudomány, a vallás és az egyház alapkérdésének, sőt »az 
erkölcsiség és egész szellemi lényegünk és lételünk alap-
jának* mondja. Kánonát így formulázza: »hogv az Isten 
lételének és személyiségének közvetlen bizonyossága ellen 
esetleg támadható kétkedés ránézve nemcsak vallásos tuda-
tának megzavarásával, hanem értelmének feláldozásával, 

* »Darstellung und Kritik der Beweise für Gottes persön-
licbes Dasein.« Leipzig 189ö, Nagy 8.-r. 78. 1. 



sőt tudományos tehetetlenséggel volna azonos*. A miért 
is »az atheismust nemcsak val lás talanénak, hanem gon-
dolatszegénységnek* is deklarálja. 

Műve apolog etikai-alapvető s egy rends seres-ki fejtő 
részre oszlik. Apologetikai részében kimutatja, hogy a 
személyes Isten közvetlen bizonyosságának tudományos 
megállapítása szükséges, lehető és meggyőző; míg a rend-
szeres vagy kifejtő részben sorra ismerteti a különböző 
bizonyítékokat. S nincs az újabb és legújabb dogmatikai 
irodalomnak a kérdésre vonatkozó olyan jelensége, a 
melyet a tudós szerző fel ne ölelt volna. Bámulatos a 
szerző tudása, erős a dogmatikai érzéke, mélyen járó a 
speculatiója s tiszteletet érdemlő s követésre méltó a mély 
evangéliumi vallásossága és fenkölt erkölcsi világnézete. 

Az apologetikai részben mindenekelőtt annak kimuta-
tásával foglalkozik, hogy a személyes Isten közvetlen 
bizonyosságának tudományos megállapítása szükséges s 
annak megtagadása szerinte úgy elméleti mint gyakorlati 
tekintetben egyike a legnagyobb különlegességeknek az 
ismeretelmélet terén. E spekulatív teremtő erőben való 
hiány csakis a túlzott apriorismussal, a külső traditiona-
lismussal s azzal a kátés nevelési rendszerrel szemben 
keletkezhetett napjainkban, mely az Istenről való ű. n. 
»közvetlen tudatra« hivatkozva, mitsem akar tudni arról, 
hogy a vallásról szóló benső tapasztalás nélkül tudomá-
nyos gondolkozásról szó sem lehet. Kérdésünk szükséges-
ségéről azok sem tudnak, a kik, mint a mai socialisták, 
a vallást »magánügynek* tekintik. így Bebel szerint »az 
utolsó atheistával az utolsó rabszolga is felszabadul s 
csakis az atheistáké a jövő az emberiség céljainak meg-
valósításában*. Ide tartozik továbbá a Feuerbach anthro-
pologismusa. Schopenhauer pessimismusa és Darwin 
evolutionismusa, ki pláne az Isten nevét is kitörülte 
főművéből. Sőt még egy Reinhard, Thomasius, Frank, 
Nitzsch Fr., Schleiermacher és Baumann is tagadta az 
Isten létele melletti bizonyítékok központi vallásos jelentő-
ségét. Ezzel szemben Ulrici s utána Pfleiderer e bizonyí-
tékokat az Istenben vetett hit »tudományos objektív alap-
jainak* mondja. Ezért az Istenről szóló gondolataink »a 
szellemnek természeti törvényeivel vagyis oly tényekkel 
azonosak, a melyek vallás- és kultúrtörténeti alapon benső 
szükségességgel lépnek föl az embernél*. 

De nemcsak szükségesek, hanem lehetségesek is e 
bizonyítékok. A vallásélei, s mint olyan az Isten szemé-
lyes lételének közvetlen bizonyosságán alapul. Az elméleti 
atheismus az önámítással s a vallásos értelem és művelt-
ség hiányával, a gyakorlati atheismus pedig az erkölcsi 
romlottsággal azonos. A keresztyén emberre nézve az Isten 
a legbizonyosabb létező, s mint az összességet átható, de 
láthatatlan erő a íegvalóságosabb s legismertebb lény. 
Metafizikailag láthatatlan minden lélek, minden atom, 
minden valódi substantia, minden erőcsira stb., pedig 
ezekből áll a világ. E tekintetben is érvényesül az írás 
szava, »hogy a láthatatlanokból láthatók levének* s »ke-
ressétek az Istent és megtaláljátok!* Azok, a kik Istent 
elvesztették vagy még meg nem találták, vakok, bár sze-

meik vannak, s árvák, a kiket a mechanikus világrend 
könyörtelenül elsöpör. De azért itt is sok titokzatosra 
akadunk, a mint már a természet belső élete is titok és 
rejtély előttünk. Az ember tudása »rész szerint való' és 
alázatossá és vallásossá teszi az embert. Mai tudásunk 
nagyon részletező és elaprózó, a mely veszélyezteti az 
elvi egységes ismeretet s az egésznek áttekintését, s mégis 
mindenütt »egésznek* látjuk a valóságot. HácJcel is >Natüri. 
Schöpfungsgeschichte* c. művében »a mindent átható és 
betöltő isteni szellemnek* fölvételéig jutott el, s csak a 
»személyes teremtő Isten* képzetét tagadja. 

S végül valók és meggyőzők is az Isten lételének 
bizonyítékai. Az emberiség legnagyobb és legnemesebb 
szellemei belőlük merítették istentudatuk szilárdságát, s 
nem keresztyén theologus az, kinek tudományos meggyő-
ződése pantheismusra vagy pláne atheismusra vezet. Itt 
Fridi*, fejtegetései Köstlin tanárnak: »Die Beweise für 
das Dasein Gottes* című értekezésével találkoznak, mely 
a »Theol. Studien und Kritiken* 1875/76. évfolyamaiban 
látott napvilágot. 

A füzet második vagyis rendszeres-kifejtő része az 
egyes bizonyítékokkal foglalkozik. Az irodalomból a kér-
dés külső történetére nézve Hagenbach és Harnack, a dog-
matikai belső részletekre nézve pedig Kahnis, Köstlin 
Dorner, Luthardt és Káhler műveire hivatkozik. 

A cosmologiai bizonyíték a legrégibb, mivel minden 
vallásosság gyökerével függ össze. Mert a vallás Fricke 
szerint sem nem Isten iránti önodaadás, sem nem vele való 
közösség, s nem is Isten megismerése vagv félelme s a 
tőle való függés érzete csupán; hanem »Freiheits- und 
Maehtgefühl aus und in Gott*. A vallás nem is Peschel-
féle »absoluter Causalitátsdrang*, vagy megfoghatat-
lannak megfogására s az absolutum iránti vágyódásra irá-
nyuló törekvés«, mint Müller Miksa definiálja; sőt inkább 
a vallásakarat, energia az elégedett üdvözítő élethez, vagyis 
> Grlückseligkeits-Willen*. S épen ez az »Erlösungsbedürf-
tigkeit* a cosmologiai bizonyíték vezérgondolata. De e 
bizonyíték csak az absolutumra, mint minden lét végső alap-
okára s nem a személyes Istenre vezet, ép azért annak a 
teleologiai bizonyítékra kell átvezetnie. Közben áll az onto-
logiai, mely nem a világról, hanem az istenfogalomról 
abstrahál, s annak reális létére következtet, s melyet szerző 
»a legabstractabb s legbátrabb* bizonyítéknak mond. Itt 
sorra ismerteti Anseln, Cartesius Spinoza és Kant onto-
logiai bizonyítékait, melyek szerinte csak egy neutrumra s 
egy rideg holt istenfogalomra vezetnek. 

A világ célszerű rendjéből és belső harmóniájából 
következtető ú. n. teleologiai bizonyíték a legszebb s 
gyakorlatilag is a leghatásosabb bizonyíték. A tudománynak 
s a vallásnak mindenkor teleologiai vonása van, mely a 
világtörténet s az egyes élet morális törvényszerűségében 
nyilvánul. Az írás minduntalan utal a teleologiára, s az 
egyházi atyák, a vallási herosok s a filozofusok minden-
koron hódoltak hitet ébresztő és erősítő fenséges eszméinek. 
A vallás nem is nélkülözheti a teleologiát, mivel ez nem 
is képzelhető az egésznek s a részeknek szervezésében 
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nyilvánuló élő és bölcsen működő Isten nélkül. A világ 
az erkölcsiség realizálása végett, van, a mi csak az Isten, 
mint személyes szellem által lehetséges. E bizonyíték 
alakjai Dorner, Bitschl, Köstlin, Martensen és Pfleiderernél 
különfélék s leggyakorlatibb a Kant-féle alakja. 

S mégis a teleológiai bizonyíték minden vallásos 
tartalmú s nagy gyakorlati jelentősége mellett is dialektikai 
és formai tekintetben a leggyöngébb bizonyítékok egyike. 
Egy Schopenhauer, Hartmann, Nietzsche, Venediger, 
Mainlánder s más beteges pessimisták szerint a világ a 
kínoknak és bűnöknek szakadatlan lánczolata, a melyben 
immanens teleologiáról szó sem lehet és Öttingen morál-
statistikája szerint is bizonyos belső törvényszerűség ész-
lelhető az emberiség bűnösségében. S a ker. hit annak 
dacára is vallja, hogy ez a világ vallásos erkölcsi tényekben 
is gazdag műremek, a melyben »jobb lenni, mint nem 
lenni«. A betegségek és kisebb-nagyobb mizériák legnagyobb 
része személyes vagy átöröklött bűnösségünk kifolyása. 
A világtörténet folytonos fejlődés és haladás a tökéletlenről 
a tökéletesre s a természettudomány is az Isten nyomaira 
vezet. Isten több mint egyszerű »Weltbaumeister*. mivel 
teremtő és gondviselő Isten. Tele van a világ fejlődő 
célokkal, a melyek csak a legfőbb teremtő szellemtől, a 
személyes Istentől származhatnak. 

A legszellemibb bizonyíték, úgy ethikai mint vallásos 
oldaláról tekintve, az ú. n. pneumatologiai bizonyíték, a 
melyben I. Kor. 2. 9—10-re való hivatkozással a testi-
monium spiritus sancti, az öntevékeny emberi szellemnek 
az isteni szellemtől való áthatottsága a Peitschl által mél-
tatlanul elvetett unió mystica jut kifejezésre, s a hol a 
kezdeményező faktor az élő személyes Isten, az ú. n. 
gratia praevenieus. Az erkölcsiség közelebbről >természeti 
törvénye a szellemnek«. 

Az erkölcsiség követelményeinek teljesítése csak a 
személyes Isten által lehetséges, s épen nem áll az a 
pessimista tétel, mely szerint a nyomorúság (s ez alapon 
a részvét) az erkölcsi világrend természeti törvénye. Lé-
nyegét tekintve az ember, valamint az Isten is, mint szel-
lem, akarat, s ennek legfőbb ethikai alakja a szeretet. 
Csakis a szeretet tölti be Pál szerint is az erkölcsi törvényt 
a maga egész teljességében, míg a személytelen VO(JLÓ? rideg 
holt és szeretet nélkül való. Itt polemizál szerző Spinoza 
rideg absolut causalitása és Kant-Fichte abstract mora-
lismusa ellen, mely mitsem tud a Wundt-féle szabadság 
és szeretet causalitásáról. Ez alapon a világ egész élete 
és léte a személyes isteni behatások nélkül képzelhetetlen. 
S ez erkölcsiség lelke és jellege nem az egoismus, hanem 
az egoitás, mint ama szabad egyéni individualitás vagy 
fides speciális, mely az egész protestantismusnak s ezzel 
egy új világtörténeti korszaknak alapelvét képezi. A meny-
nyi szeretet, annyi hatalom. 

Isten is csak azért mindenható és mindeneket boldogító, 
mivel legfőbb szeretet. S Krisztus is szereretből élt és 
halt mindnyájunkért, a minthogy vallásról sem lehet szó 
a személyes Isten, mint absolut szeretet nélkül. Isten 
mint absolut személyiség absolut szeretet és szeretetről 

csak személyes lények között lehet szó, mely alapvető 
gondolatok Pál apostol theologiájában is föllelhetők, mivel 
nála is a keresztyénség: Istentől származott vallásos ethi-
kai erő, a mely szerint az üdv kizárólagos elve az isten, 
mint személyes szeretet. S ez épen a pneumatologiai bizo-
nyíték lényege. 

Csak halavány vonásokban ismertettem Frieke tanár-
nak maradandó alapgondolatokban gazdag művét. Sokat 
tanultam belőle s azt hiszem, tanulhat abból más is. 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árva 
gyám intézet alapszabálya.* 

I. FEJEZET. 

Á l t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 

1. §. A magyarországi reform, egyetemes egyház 
1891/93. évi országos zsinatának 321. sz. a. kelt végzése 
alapján, az evang. ref. hitvallású lelkészek, körlelkészek 
(misszionáriusok) és theol. tanárok leendő özvegyeinek és 
árváinak gyámolítására országos gyámintézet alapíttatik, 
melyből az alábbi §-okban megállapított feltételek kor-
látai között az özvegyek állandó évjáradékban s az árvák 
neveltetési esetleg gyámolítási segélyben részesíttetnek; a 
befolyó évi jövedelmek egy részének folytonos tőkésítése 
által pedig oly alap létesíttetik, mely az országos gyám-
intézet állandó föntartását s fejlesztését biztosítsa. 

2. §. Az intézet címe: »Országos ev. ref. lelkészi 
özvegy-árva gyámintézet*. Székhelye: Budapest. 

3. §. Kötelezett tagjai: A magyar korona területén 
— vagy bár azon kívül — jelenleg működő vagy ezután 
szolgálatba iépő rendes lelkészek és állandóan alkalmazott, 
vagy alkalmazandó körlelkészek (misszionáriusok), kik a 
magyarországi ev. ref. egyház főhatósága alatt működnek. 

Tagjai lehetnek ezen gyámintézetnek a theologiai 
rendes tanárok és a lelkészi jelleggel biró rendszeresített 
vallástanárok, ha a jelen szabályzatban az egyes lelké-
szekre megállapított feltételeket vagy ők magok, vagy a 
tanintézetet fentartó testület vagy pártfogóság ép oly mér-
tékben teljesítik. 

4. §. A harmadik §-ban megnevezett, esetleg jövőben 
szervezendő hasonminőségű állomásokon alkalmazandó lei -
készek és misszionáriusok is tekintet nélkül nős vagy 
nőtlen állapotukra, a gyámintézet tagjai sorába belépni 
kötelesek lesznek. 

5. §. Segélyezésre igényt nem tarthat azon lelkészi 
özvegy vagy árva, kinek néhai férje, illetve atyja állásá-
ról önként lemondott, vagy egyházi bíróság jogerős ítéle-
tével az egyházi törvény 303. §. e) pontja értelmében 
hivatalától véglegesen megfosztatott. 

6. §. A gyámintézet tagjainak özvegyei, az egyenlő-
ség és testvériség elvének megfelelően tekintet nélkül az 
elhalt férj által élvezett fizetés mennyiségére s annak szol-
gálati idejére, a belépési járulék és öt évi tagdíj lefizeté-

* Az 1895. évi nov. 21-én tartott konvent által elfogadtatott 
hivatalos szöveg. Szcrk. 



sének kötelezettsége mellett mindnyájan egy és ugyanazon 
összegű évjáradékban részesülnek. S a mennyiben a be-
lépési járulék és az évi tagdíj le nem fizettetett volna, az 
azokból hiányzó összeg az özvegy évjáradékából két év 
alatt egyenlő részletekben törlesztetik le, illetőleg tartatik 
vissza. 

A gyámintézet tagjainak árvái pedig, tekintet nélkül 
a néhai atyjok által teljesített befizetésre, árvaságra jutások 
után azonnal mindnyájan egyenlő összegű neveltetési, eset-
leg gvámolítási segélyben részesíttetnek. 

7. §. Özvegyi évjáradékok és neveltetési, esetleg 
gvámolítási segélyek azonban azon napot követő hó else-
jétől folyósítandók és fizetendők ki, évnegyedi utólagos 
részletekben, melyen a jogcím azokra nézve beállott, s 
azon hónap végével szüntetendők meg, melyben jogcímük 
elenyészett. 

A kegyeleti év tartama alatt az országos gyámintézet 
segélye igénybe nem vehető 

8. §. A jogosítottak állandó segélyezésre való föl-
vétele hivatalból eszközöltetik az illető esperes indokolt 
felterjesztése alapján a gyámintézet végrehajtó bizott-
sága által. 

9 §. Az állandó segélyezésben részesülők, az arról 
kiállított nyugtákon, az illetékes ref. papi hivatal által 
igazoltatni kötelesek az életben léteit, özvegyi állapotot, 
ev. ref. voltukat és az árváknál a 13. és 14. §-ban meg-
határozott föltételek fennállását. 

10. §. Azon kérdés felett, hogy van-e a folyamodó 
özvegynek vagy árvának állandó évjáradékra és nevelte-
tési. illetőleg gyámolítási segélyre igénye: a gyámintézeti 
alapot kezelő közalapi végrehajtó bizottság határoz, mely 
ellen a kézbesítéstől számított 30 nap alatt birtokon kívül 
a konventhez lehet felebbezni. 

II. FEJEZET. 

Az özvegyek és árvák segélyezéséről 

11. §. A gyámintézet tagjainak özvegyei a férj el-
halálozása után állandó évjáradékban, árvái pedig atyjuk 
elhalálozása után neveltetési esetleg gyámolítási segélyben 
részesíttetnek. 

12. §. Az özvegyi évjáradék összege egyelőre 10 év 
tartamára 250 fiiban állapíttatik meg. mely összeg azon-
ban a jelen szabályzat 30. §-ában jelzett revízió ered-
ményéhez képest 10 év múlva feljebb is emelhető. 

13 §. Az árvák részére folyósítandó neveltetési, 
esetleg gyámolítási segély összege csak atyátlan árváknál 
minden egyes árvára külön-külön évi 50 frtban állapíttatik 
meg; a szülők nélküli árvák pedig szintén külön-külön 
évi 75 frtot nyernek neveltetési segély címén. Ezen ne-
veltetési, esetleg gyámolítási segély azonban csak 6 —6 árva 
részére foiyósíttatik, s így ennek összege teljesen szülőtlen 
árváknál az évi 450 frtot, atya nélküli árváknál pedig 
az évi 300 frtot egy-egy családra nézve felül nem ha-
ladhatja. 

14. §. Az évjáradék kiszolgáltatása megszűnik, ha 
a) az özvegy újból férjhez megy ; h) az ev. reform, 

vallásból kitér; c) meghal. 
A neveltetési segély kiszolgáltatása pedig akkor, ha 
1. a fiárvák a 20 évet, a nőárvák pedig a 18 évet 

betöltötték, vagy ha előbb is házasságot kötöttek, azonban 
a testi vagy lelki fogyatkozás miatt teljesen keresetkép-
telen árvák, ezen koron túl is esetről-esetre meghatáro-
zandó gyámolítási segélyben részesíthetők; 2. az ev. ref. 
vallásból kitérnek; 3. elhalnak. 

15 §. Az atya nélküli árvák, anyjok elhalálozása 
esetén a szülődén árvák magasabb neveltetési segélynek 
élvezetébe jutnak. 

16. §. Özvegyi évjáradékra azonban a fentebb jel-
zett előfeltételek meglétele 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 kifogástalan életet folytat. 

Állandó segélyre pedig csak azon árvák bírnak 
igényjogosultsággal, kik az elhalt lelkész törvényesen le-
származó édes gyermekei. 

17. §. Az előbbiekben megkívánt általános kellé-
keken kívül az alábbi pontokban felsorolt esetekre még 
a következő rendelkezesek állapíttatnak meg: 

a) Azon özvegyek, kik néhai férjükkel ennek 60 éves 
kora után keltek egybe, állandó ellátásra igénynyel csak 
akkor bírnak, ha néhai férjökkel legalább öt évig éltek 
házasságban. 

/>) Azon özvegy, ki néhai férjével nem élt együtt, 
vagy attól törvényesen elvált, a férj után semminemű 
segélyre nem tarthat igényt, kivéve, ha igazolja, hogy az 
együtt nem élés nem az ő hibájából következett be, a 
lelkész gyermekei azonban, ha a feltételek különben meg-
vannak, segélyre igénynyel bírnak és szülők nélküli árvák-
nak tekintendők. 

c) Az özvegy, ki erkölcstelen életet folytat, vagy 
valamely bűntett, vagy nyereségvágyból eredő, vagy a 
közerkölcsiséget sértő vétség miatt a polgári bíróság által 
elítéltetett, évjáradék iránti igényét nem érvényesítheti, s 
a netalán már megszerzett állandó segélyt elveszti: a 
lelkésztől származott gyermekei azonban, ha a feltételek 
különben megvannak, segélyre igénynyel bírnak, s szülők 
nélküli árváknak tekintendők. 

III. FEJEZET. 

A gyámalap és annak kezelése. 

18. §. Az országos ref. lelkészi özvegy-árva gyám-
intézet alapja áll: 

1. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi fize-
tősök 10°/0-ában megállapított belépési járulékból, a mely-
nek magasabb javadalomba lépés alkalmával a régi és 
új díjlevél közötti különbözete után — pótlandó. 

2. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi fize-
tésök 21/2%~áhan megállapított évi tagdíj járulékból. Ezen 
belépési járulék és évi tagsági díj a gyámintézeti tagok 
egyházhatóságilag megerősített és értékelt fizetése után 
rovatik ki. A gyámintézet megalakulásakor az egyház-
megyék által 1894-ik évben jóváhagyott és az egyetemes 
konventhez fölterjesztett jelentő ívben kitüntetett és a 
29/1895. szám alatti konventi végzés értelmében kiigazí-
tott fizetések a természetbeni lakás pénzértékének lero-
vásával vétetnek ezen járulékok kirovása alapjául. 

3. Az országos ev. ref. közalap jövedelméből e célra 
tőkésített összegből, továbbá az országos ev. ref közalap 
tőkéjéből adandó 100.000 frt tőkeösszegből, mely 25 — 
25,000 frtos évi részletekben négy éven át tétetik folyóvá. 
Ezen összeg az életbeléptetés hatodik évében 30,000 frttal 
pótoltatik a közalap tőkeösszegéből. 

4. Az országos ev. ref. közalap évi jövedelmének 
és pedig úgy az egyháztagok évi járulékából, mint a meg-
levő tőke kamataiból befolyó jövedelemnek 10%"ál)ól, 
a mennyiben ez évenkint 30,000 frt maximális összegen 
túl nem megy. 

5. E célra teendő alapítványokból vagy egyszersmin-
denkori adományokból. 



19. §. Az előbbi szakasz első pontjában jelzett járu-
lékok a gyámintézetbe való belépést követő három éven 
át. évi egyenlő részletekben fizetendők be, illetékes úton 
az intézet pénztárába, míg a második és negyedik pont 
alatt foglalt állandó évi járulékok minden év végére szol-
gáltatandők be. 

20. §. A leendő lelkészek fizetés kötelezettsége a 
szolgálatba lépéssel, a már szolgálatban levőkre nézve 
pedig a jelen szabályzat életbeléptetése idejével veszi 
kezdetét. 

21. §. A gyámintézet pénztárába beszolgáltatott járu-
lékok visszafizetésének helye nem lehet. 

22. §. A gyámintézet ügyeinek legfőbb intézése, a 
gyámintézeti alap és egyéb kezelési ügyek ellenőrzése az 
egyetemes konvent hatáskörébe tartozik, mely a belépési 
járulék és az évi tagsági díj összegét a 18. §. 2-ik pontja 
értelmében megállapítja, a papi fizetéseknek 10 évről 
10 évre eszközlendő revíziója folytán helyesbbítteti, s a 
végrehajtó bizottságnak az esedékessé vált évjáradékok 
és nevelési, illetőleg gyámolítási segélyek kiszolgáltatására 
vonatkozó előterjesztései fölött véglegesen határoz. 

23. §. A gyámintézetet, mint az egyetemes egyház 
közvagyonát érdeklő minden ügyben való határozathoza-
tallal az országos közalapi végrehajtó bizottság bizatik 
meg, mely az esperesek által hozzá felterjesztett ügyekben 
határoz, illetve az állandó segélyek folyósítása s más fon-
tosabb ügyek tekintetében egész évi működésének kimerítő 
ismertetésével kapcsolatban az egyetemes konventhez éven-
ként előterjesztést intéz s javaslatokat tesz. 

24. §. Az országos közalapi végrehajtó bizottság, 
mely a megelőző szakaszban jelzett minőségében >Az or-
szágos ref. lelkészi gyámintézet végrehajtó bizottsága* 
nevet viseli, saját rendes, vagy póttagjai közül egy általa 
alakítandó, három tagból álló állandó albizottság útján is 
intézheti az országos gyámintézet folyó ügyeit. 

25. §. A gyámintézet összes vagyonának kezelési 
módját a konvent határozza meg. 

26. §. Az évjáradék, neveltetési, illetőleg gyámolítási 
segély, s ezen szabályzat alapján támasztható egyéb igé-
nyek érvényesítését célzó folyamodványok az illetékes es-
peresi hivatalok útján, s azok véleményes javaslatával 
ellátva, a gyámintézet végrehajtó bizottságához nyújtandók 
be, mely is a hatásköréhez tartozó ügyekben intézkedik : 
a konventnek fentartott ügyek elintézésére nézve pedig 
véleményes jelentést tesz. 

27. §. A lelkészek által fizetendő évi járulékoknak, 
a lelkészek belépési járulékának a 21. §-ban jelzett idő 
ben leendő beszedésével az egyházmegyék bizatnak meg, 
kiknek e szabályzat rendjén azon jog is megadatik, hogy 
az év végéig be nem folyt járulékok fizetésére nézve három 
hónapig terjedhető haladékot adhassanak 5 % késedelmi 
kamatok fizetésének kötelezettsége mellett, s a mennyiben 
a járulékok ezen idő alatt sem folynának be, a késedelmes 
lelkészeken e követeléseket egyházi közigazgatási, esetleg 
a törvényekben meghatározott polgári úton behajthassák. 

28. §. A jelen szabályzattal szervezett országos refor-
mátus lelkészi özvegy-árva gyámintézet életbeléptetésétől 
kezdve választandó vagy kinevezendő lelkészek, körlelké-
szek, misszionáriusok, illetőleg theologiai tanárok és lel-
készi jelleggel bíró rendszeresített vallástanárok az illetékes 
egyházmegye hasoncélú intézetébe is tetszés szerint belép-
hetnek, a mennyiben azon intézet alapszabályai meg-
engedik. 

29. §. A jelen szabályzat életbeléptetési idején már 
alkalmazásban levő lelkészek, körlelkészek és misszionáriu-
sok, illetőleg theologiai tanárok és lelkészi jelleggel bíró rend-

szeresített vallástanárok eddigelé szerzett jogaik fentart-
hatása végett, az egyházmegyei gyámintézetek kötelékében 
szintén megmaradhatnak s alapszabályszerűleg megállapí-
tott díjaikat pontosan fizetvén, özvegyeik és árváik segé-
lyezés iránti igényüket, tekintet nélkül az országos gyám-
intézettől elnyerhető állandó segélyezésre, az egyházmegyei 
gyámintézettel szemben is akadálytalanul érvényesíthetik. 

30. §. .Jelen szabályzat az 1896. évi január hó 1-én 
lép életbe és 10 évenként revízió tárgyát képezi. 

Kiadta 
Tóth Sámuel. 

konv. jegyző. 

I R O D A L O M . 
** Az év vége közeledik. Ezért bizalom-

mal felkérjük Lapunk hátralékosai t , hogy hátra-
l ékukat megf ize tn i sz íveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket i s t i sz te le t te l f igye lmezte t jük 
elvál lal t köte lességök teljes í tésére. A Lap szer-
kesz tősége és k iadósága minden lehetőt e lkövet 
arra. hogy a kor sz ínvona lán álló, az egyház és 
i skola érdekei t h íven szolgáló lapot adjon a közön-
s é g n e k ; mél tán m e g v á r h a t j a t ehát a megrende-
lőktől. hogy önként vál la l t köte le s ségöknek ők is 
megfeleljenek. 

** Kis Hitoktató. Tanyai vagy községi katholikus 
iskolába járó református gyermekek számára készítette 
Léván Lajos sárkeresztúri lelkész, kiadja a dunamelléki 
ref. egyházkerület. 77 lap, ára kötve 15 kr. Budapest, 
1895. Kókai Lajos bizománva. Ez a hézagpótló köny-
vecske olyan növendékeknek van szánva, kik idegen fele-
kezetű iskolába járva, rendszeres vallásoktatásban nem 
részesülhetnek. Úgy van tehát a könyv szerkesztve, hogy 
a népiskola mind a hat osztályának tananyagát felöleli. 
Rövidke imádságokkal kezdi, a szebb énekekkel folytatja 
s az ünnepekről való legszükségesebb tudnivalókkal zárja 
be az 1. és 11. osztály tananyagát. A III. osztály számára 
a református isteni tisztelet leírását, a szebb bibliai törté-
neteket s a bibliáról szükséges ismereteket dolgozza fél. 
A IV. osztálylyal a főbb keresztyén hitcikkeket közli Az 
V. és VI. osztály részére erkölcstan, egyháztörténet s egy 
kis symbolikai és egyházjogi ismertetés van a derék kis 
könyvben, melylyel egyik munkatársunk szívességéből 
nem sokára részletesen is foglalkozunk. 

** Uni tár ius tör ténet írás és Kálvinorthodoxia . 
(Servet és Kálvin). Irta Kanyaró Ferenc. Kolozsvár, 
1895. Ajtai K. Albert könyvnyomdája. 159 nagy 8-adrét 
lap. Á r a ? — A »Ker. Magvetőd-ben évek óta folyó vita-
irat külön lenyomata, melyben felekezeti gyűlölettel és ritka 
vakmerőséggel ront neki Kanyaró mindazoknak, a kik az 
1891-ben megjelent »Unitáriusok Magyarországon* című 
felekezeteskedő munkájára észrevételeket tettek. S. Szabó 
J., Prot. Lap, Balogh F. még csak kisebb szúrást-vágást 
kapnak, de már Révész Imre és Révész K. keményen kikap-
nak azért, mert az unitárizmusról kedvezőtlenül, a kálvi-
nizmusról pedig dicsérőleg mertek nyilatkozni, Révész 
K.-nak pedig különösen azért ront neki, mert Kanyaró 



könyvének felekezeti irányzatosságát külön röpiratban ki 
mutatni bátorkodott. Különben a könyv legnagyobb részét 
(25—121 lap) a Kálvin-Servét ügynek s az e tárgyban 
Révész Imre és Szilágyi Ferenc közt harminc éve lefolyt 
vitának előadása foglalja el. mely tárgynál Kanyaró nagy 
gyönyörűséggel időz. Egész erőlködéssel emelgeti Servét 
érdemeit és ritka passióval üli Kálvint és a kálvinistákat, 
a mit egy szenvedélyes unitárius hivőnek még meg lehet 
bocsátani, de komoly történetírónak hibául kell felrónunk. 
A ki oly ridegen és kegyetlenül ront neki az »egykor szent 
meggyőződést kifejezett felfogásoknak*, a ki oly ádáz 
gyűlölettel tud írni Kálvinról és hűséges követőiről: az 
lehet jó unitárius, írhat könnyen és érdekesen, de mint 
történetíró komolyan számba nem vehető. Sajnálattal látjuk, 
hogy Kanyaró szép tehetsége és írói hivatottsága ennyire 
belemerült a felekezeti elfogultság és gyűlölködés fertőjébe. 

** Csánki Benjámin »Templomi Beszédek* c. 
műve az év végéig mindenesetre meg fog jelenni. Az elő-
fizetési határidőt december 15-ig meghosszabbítom, odáig 
1.50 írtjával elfogadom a megrendelést. A bolti ár maga-
sabb lesz. A Cs. B. egyházi beszédeit ismételve is aján-
lom lelkésztársaim nagybecsű figyelmébe. Kunhegyesen, 
1895. november 24-én Rácz Miklós. 

** Az unitárius történetírás legújabb remeke. 
Néhány megjegyzés Kanyaró Ferenc «Unitárius történet-
írás és Kálvin-orthodoxia* című munkájára. Külön lenyo-
mat a «Debr. Prot. Lap* 40—43. számából. Irta Rcvész 
Kálmán. Debrecen, 1895., 35 lap. — Talpraesett, derék 
kis vitairat. Rövid, de nyomós, erőteljes, de tárgyilagos. 
A Kálvin-Servét-ügygyel, melyet az unitáriusok, ha kell 
ha nem, mindig előhoznak, Révész érdemileg nem foglal-
kozik. ezt a «komoly és elfogulatlan történetírás* régen 
tisztázta. De részletesen és meggyőzőleg cáfolja egyfelől a 
Révész Imrére és Révész Kálmánra szórt vakmerő váda-
kat, másfelől a kálvinizmus ellen intézett merész ki-
rohanásokat. Kimutatja sok példával, találó idézetekkel, 
hogy nemcsak az unitarizmus barátjai között, de maguk 
közt az unitáriusok közt sincs egyetértés és összhang az 
unitárizmus elveire és rendszerére nézve. Bebizonyítja, 
hogy az unitáriusoknak épen a legelőkelőbb írói (Ferencz 
József, Simén Domokos, Jakab Elek) még a hetvenes évek 
folyamán is nem kívánták, és nem akarták az unitáriu-
sokat a protestánsok közé számítani; de a Baldácsy-ala-
pítvány létrejötte óta az unitáriusok egyértelműleg a pro-
testánsok közé sorozzák magokat, s 1888-ban már nagyon 
zokon vették, hogy a *Prot. írod. Társaság*-ba való 
részvétetök ellen az orthodox kálvinisták körében erős 
ellenzék támadt. Az élénken írt füzet különben ezekkel a 
concilians szavakkal végződik: ^Tiszteljük az unitáriusok, 
tiszteljük a velők rokonszenvező protestánsok meggyőződé-
sét is, de azt viszont megköveteljük, hogy ők is tiszteljék a 
mi meggyőződésünket; . . .velők rokonszenvező hit feleink-
től pedig elvárjuk, hogy ismerjék el. hogy az övéktől el-
térő álláspontunk elveken nyugvó szilárd meggyőződés 
eredménye, mely legalább is annyi jogosultsággal bír. mint 
az övék*. 

E G Y H Á Z . 

Dávid Ferenc emlékünnepet rendeztek a küküllői 
egyházköri unitáriusok Dicső-Szent-Mártonban az unitáris 
templomban. Az ünnepélyen Guidó Béla esperes tartotta 
az alkalmi imát és Gálfalvy István haranglábi lelkész 
mondott tetszéssel fogadott emlékbeszédet. Templom után 
a Dávid F. fiók-egylet tagjai gyűlést tartottak, melyben 
elhatározták, hogy a fiók-egyesület területén levő egyes 
ekklézsiákban felváltva a nép értelmi képzettségéhez mért 
felolvasó gyűléseket fog tartani az egyesület. — Lám az 
unitárius atyafiak noha kevesebb számmal és kevesebb 
erővel vannak, mégis tudnak, mert szükségét látják, bel-
missziói tevékenységet kifejteni, leereszkednek a néphez, 
hogy ébreszszék és szilárdítsák vallásos hitét és egyházias-
ságát. Nálunk protestánsoknál pedig a nagy többség nem 
törődik a nép valláserkölcsi életével, sőt még gúnyolja 
és ócsárolja azokat, a kik tesznek valamit. Azt mondják, 
nincs szükség a népélet evangelizálására, nem kell bei-
misszió! Pató Pállal tartanak: Ejb, ráérünk arra még. 
Csakhogy aztán késő ne legyen az ébredés és nagy ne le-
gyen a csalódás! A szekták mozgolódása és gyarapodása 
mindig az egyházak élhetetlenségének a bizonyítéka. 

Az első vallásos estély Kolozsvártt november 
24-én tartatott a theol. díszteremben, díszes közönség 
jelenlétében. A vallásos előadásokban Kenessey Béla, 
Kecskeméthy István és Pokoly József theol. tanárok vettek 
részt. Magától értetődik, mondja a Pr. K., hogy ez estélyek 
iránt a rokonszenv már az első alkalommal is igen elő-
nyösen nyilvánult és a jelen voltak a legnagyobb megelé-
gedéssel és lelki megnyugvással távoztak, hiszszük, hogy 
azzal az elhatározással, hogy a legközelebbi alkalommal 
nemcsak maguk lesznek ismét ott, hanem az eszme ter-
jesztése által másokat is fognak vonzani. Egyelőre melegen 
üdvözöljük, s óhajtjuk, hogy a várt jó eredmény igazolja 
az önzetlen, nemes törekvésű munkálkodást. 

Templomszentelés. A szeö-demeteri (szilágyszolnoki 
egyházm.) kisded egyház a napokban ünnepelte kijavított 
templomának felszentelését. A templom történeti neveze-
tességű : itt keresztelték meg 1790. aug. 9-én Kölcseyt. 
Az ünnepélyen Bartha Dezső tasnádi lelkész mondott 
alkalmi imát, Csák Aladár peeri lelkész prédikált és Csák-
Emil körlelkész tartott úrvacsorai beszédet. Keresztelés és 
esketés nem volt végezhető. Erre az alkalomra csikszent-
simoni Lakatos Ida urnő egy remekművű. 12 változatú 
orgona-harmoniumot ajándékozott a templomnak. A nemes 
tett önmagában hordja dicséretét. 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény 
november 26-án életbe lépett. Most már szabad a vásár. 
Lehetsz zsidó, ha tetszik, csak tartsd meg az áttérési tör-
vényt. Lehetsz felekezetnélküli, csak fizess öt évig az 
egyháznak, melyet oda hagytál. A szabadság e nagy ki-
törése törni, rombolni fog bizonyára a történeti egyházak-
ban is. Minket, protestánsokat sem fog kímélni A szek-
táknak felderül a napjok. Szabadon ellephetik gyülekező-. 



teinket, szabadon prófétálhatnak és misszionálhatnak. Most 
fog kiderülni, hogy a külsőleg fényes, hogy a számban 
népes gyülekezetekben a belső erő arányban áll-e a külső 
díszszel-fénynvel ? Megpróbál bennünket az Úr, megpró-
bálnak a viszonyok: vájjon megállunk-e, vájjon erősek 
leszünk-e ? Az a jövő titka, nincs kézben a nyitja. 

I S K O L A . 

Lelkészképesítő vizsgálatok tartatnak e hó 20. 
és 21-ik napjain a dunamelléki egyházkerület lelkész-
vizsgáló bizottsága által a budapesti theologiai akadémián. 
December 20-án az írásbeli, 2l-én a szóbeli vizsgálatok 
lesznek azon lelkészjelöltek és segédlelkészek számára, 
kik erre külön engedélyt nyertek. A vizsgázók iskolai és 
szolgálati bizonyítványaik bemutatása végett december 
20-án 8 —9-ig jelentkezzenek az igazgatónál. Budapest, 
1895. dec 2-án Szőts Farkas, theol. igazgató. 

Javító- és pótló érettségi vizsgálatok. A duna-
melléki egyházkerület főgimnáziumaira nézve a szokásos 
decemberi javító- és pótló-érettségi vizsgálat Nagy-Kőrösön 
december 16-án lesz; a vizsgálaton Ádám Kálmán esperes 
elnököl, a kormányképviselő György Endre akadémia tag 
lesz. — A tiszáninneni egyházkerület főgimnáziumaira 
nézve Rimaszombatban december 7-én lesz a javító- és 
pótló-érettségi vizsgálat, melyen Szőts Farkas, budapesti 
theol. igazgató—fog a kormány képviseletében jelen lenni. 
— Az erdélyi ref. főgimnáziumok növendékei részére 
Kolozsvárott e hó 21-én tartatnak a javító-érettségi vizs-
gálatok, melyeken Öreg János debreceni főiskolai tanár 
lesz a kormányképviselő. 

Iskolai aranykönyv. Egy vagyonos debreceni pol-
gárasszony, Pongás Juliánná abból az alkalomból, hogy 
özvegyi fátyolát letette és újra férjhez ment Boros Márton-
hoz, a következő nemes célú alapítványokat tette: a deb-
receni ev. ref. egyetemnek tízezer koronát, a debreceni 
ev. ref. egyháznak kétezer koronát, a főiskolai joghall-
gatók, a hittanhallgatók segély-egyletének, a városi szegé-
nyeknek egyenként 1000 koronát, a főiskolai kántusnak 
200, egyéb jótékony célra ezer koronát, összesen tehát 
tizenhatezer kétszáz korona alapítványt tett a derék nem-
zetes asszony. (Hazánk.) 

A nagyenyedi főgimnáziumi ifjúság a nagy 
költő halálának 40-ik évfordulóján december 1-én gazdag 
műsorral Vörösmarty-emlékünnepet. rendezett. A megnyitó 
beszédet Váró Ferenc tanár tartotta, a műsor többi pont-
jait énekkel, zenével, szavalattal és emlékbeszéddel az 
ifjúság látta el. 

Országos theol. tanári nyugdíjintézet létesítését 
indítványozza dr. Antal Géza a Dunántúli Prot. Lap leg-
utóbbi számában. Indokok: mert a theol. tanárok nem 
vétettek be az országos tanári nyugdíjintézetbe s mert a 
theol. akadémiákat fentartó egyházkerületekre külön-külön 
nyugdíjintézet alapításával igen súlyos teher nehezedik, 
pedig e kötelesség elől nem térhetnek ki. A kerületek 

terhe könnyíthető volna azzal, ha a kerületek együttesen 
létesítenének egy országos theol. tanári nyugdíjintézetet. 
A tanárok részéről a hozzájárulás oly arányban történnék, 
mint az országos tanári nyugdíjintézetnél; az egyházkerü-
leteké szintén. A kerületek a befizetéseket teljesíthetnék a 
meglevő nyugdíjintézetek tőkéjéből s a nagyobb tőkével 
bíró kerületek (pl. a tiszántúli) a fenmaradó részt fordít-
hatnák saját céljaikra. A pénzügyi előnyök mellett kiemeli 
azt az ethikai motívumot is, hogy ezzel újabb kapcsolat 
létesíttetnék a még mindig elszigetelt egyházkerületek között. 

Állami felsőleányiskola Mező-Túron. Berec Antal 
felsőleányiskolai igazgató nov. hó 25.. 26. és 27-ikén 
Mező-Túron volt, hogy ott egy állami felsöleányiskolára 
vonatkozólag a város és az állam közötti szerződést meg-
kösse. Ezen, még egyelőre ideiglenes szerződés folytán a 
város 20 ezer forinttal. 1200 négyszögöl területtel, a 
megkívántató tégla, homok, cserép mennyiséggel járul a 
már jövő évben létesítendő iskolához, mely 40 növendékre 
internatussal lesz ellatva. Az állam fölépítteti a két eme-
letes, nagyszabású épületet s míg négy osztályú lesz, addig 
évenként hét, hat osztályúvá kiegészülte után pedig 11 
ezer forinttal járul fentartásához. 

Nők az egyetemen. A király Wlassics Gyula köz-
oktatásügyi miniszter javaslatára megengedte, hogy jövőre 
nők is látogathassák az egyetemet, ha erre a közoktatás-
ügyi minisztertől engedélyt nyertek. Az egyetemen o vosi, 
gyógyszerészi, és tanári pályára nyerhetnek képesítést. Az 
érettségi vizsgálatot magánúton teszik le. A felsőbb leány-
iskolákban, ha több növendék jelentkezik, a miniszter latin 
tanfolyamot engedélyezhet. — Az országos nŐképzŐ egye-
sület ebből az alkalomból özv. gróf Teleki Sándorné veze-
tése alatt küldöttségileg tisztelgett a miniszternél. Az elnök 
grófné ékes szónoklatban az egyesület meleg köszönetét, 
háláját nyilvánítá a miniszternek azért az emelkedett szellemű 
lépéseért, a melylvel a király beleegyezését kieszközölte 
arra, hogy a tudományegyetem egyes szakosztályain nő-
hallgatók is fölvehetők legyenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Gyurátz Ferenc dunántúli vál. 

evang. püspök felavatása f. hó 10-én Győrben lesz a 
rendkívüli egyházkerületi közgyűlésen, a fölavatást Baltik 
Frigyes dunáninneni püspök végzi. — Báthory Gábor 
rónádfai (Baranya m.) s.-lelkészt a kolozsvári egyházba 
hivták meg vallástanárnak. — A nógrádi ág. ev. egyház-
megye másodfelügyelőjévé báró Buttler Ervin választa-
tott meg. — Az udvarnoki ev. egyházközség (Hont m.) 
egyhangúlag Krupecz István pozsonyi theol. akadémiai 
magántanárt választotta rendes lelkipásztorává. Krupecz 
irodalmilag is előnyösen ismert jó nevű ember, kinek gya-
korlati működésétől is csak jót várhatunk. — Ő felsége 
a király Bede Imre hajdú-szoboszlói és Szathmáry István 
hajdú-böszörményi evang. református tanítóknak a népok-
tatás terén kifejtett sok évi buzgó működésök elismeré-
seül a koronás ezüs érdemkeresztet adományozta. — Az 



alsó-borsodi egyházmegyében a népes bocsi retormátus 
egyház dicséretes egyetértéssel meghívás útján dr. Tüdős 
István sárospataki theologiai tanárt választotta lelkipász-
torává ; a fiatal theologiai tanár azonban, kit a tiszán-
inneni egyházkerület bizalma csak imént emelt a tanári 
székbe, a meghívást nem fogadhatván el, a bocsi presby-
teriumhoz írott levélben köszönte meg a gyülekezet meg-
tisztelő bizalmát. — Baltik Pál báthi evangelikus lelki-
pásztort mult vasárnap iktatta be hivatalába édes atyja, 
Baltik Frigyes dunáninneni püspök. A ritka ünnepélyen, 
mely külső lefolyásában fényes, fölemelő erkölcsi mozza-
natokban gazdag volt, Nógrád- és Hont vármegyékből 
nagyszámú világi és papi közönség volt jelen. 

* A budapesti ifjúsági egyesületben december 
2-án Vásárhelyi József s.-lelkész tanulságos előadást tar-
tott a növények életéről, mely után Dobos Dezső theologus 
szavalta Arany J. Rendületlenül című költeményét. Az 
egyesület december 5-én csütörtökön este 63/4 órakor fel-
olvasó- és zene-estélyt tart az ág. ev. egyház Deák-téri 
dísztermében. Közreműködik a nők és férfiak vegyeskara, 
Farkas János hegedűtanár, Szánthó Tivadar zongoratanár, 
felolvas Szabó Aladár theol. tanár, szaval Katona Ernő 
szigorló jogász és énekel a theologusok énekkara. 

* A Lorántfy Zsuzsánna-egyesületben december 
2-án Komáromy Lajos tanítónőképző tanár nagy tetszés-
sel fogadott felolvasást tartott >A skót szabad egyháziról, 
melynek közlését Lapunk mai számában kezdtük meg. A 
felolvasás után L. Eördögh Árpád pompás szavalattal 
gyönyörködtette a szépszámmal összegyűlt tagokat. 

* A Luther-társaságból. A Luther-társaság tagjai, 
mint az »Ev. Családilap* írja, az utóbbi időben örven-
detes módon szaporodnak. Igv legújabban 17 rendes és 
a báró Solymosv családból négy alapító tag lépett be a 
társaságba. Ezekkel a rendes tagok száma 408-ra, az 
alapító tagoké 37-re, tehát az összes tagok száma 445-re 
szaporodott. 

* A polgári házasság két első hónapjáról egv 
kis budapesti statisztikát állított össze a P. H. E: szerint 
október—november hónapokban Budapesten 265 vegyes 
vallású házasságot kötöttek, miliői 141 keresztyén vallású, 
124 pedig keresztyén és zsidó vallású vegyes párok között 
jött létre. A 124 zsidó-keresztyén házasság közül 87 eset-
ben a vőlegény. 37 esetben pedig a menyasszony volt 
zsidó. E számok meglepők. Azt vártuk, hogy a zsidó 
menyasszonyok lesznek számosabbak. 

* Lapunk megerősítése érdekében a protestáns 
közönséghez intézett felhívásunk általános feltűnést és több 
helyen megdöbbenést keltett, a minek némely laptársaink 
nyilvánosan is kifejezést adtak. A sárospataki laptárs majd-
nem hihetetlennek tartja ezt a váratlan hírt, s az általá-
nos közönyösségen kívül abból is magyarázza, hogy mi 
a ^budapesti újabb keletű sajtó-termékeket« pártfogoljuk. 
(Megjegyezzük, hogy mi csak evangeliumi keresztyén sajtó-
termékeket pártfogoltunk, s sajnos, hogy ez a tiszta evan-
geliumi irány még a Sárospataki Lapoknak sem tetszik). 
A kolozsvári laptárs »megdöbbentő hír«-ként közli Lapunk 
felhívását s felkéri egyházkerülete vagyonosabb lelkipász-
torait. hogy haladéktalanul fizessenek elő e lapra, mely-
nek megbukása szégyenfolt lenne az egyetemes protestáns 
egyházra«. Az elismerés és bíztatás ezt a hangját köszön-

jük s ajánljuk azon hitfeleink figyelmébe, a kik a partiku-
láris szempontokon felül tudnak emelkedni. — A »Refor-
mátusok Lapjá«-t »mélyen megdöbbentették* felhívásunk 
szavai. »Elgondolkozunk, mondja tovább, prot. irodalmunk 
jelen helyzete fölött. Nem tud megélni deficit nélkül egyik 
lapunk sem. Kit vádoljunk? kit korholjunk érte? A napok-
ban egy lelkésztársunk hozzánk intézett levelében kimu-
tatja, hogy 64 forintot fizet egy év alatt hírlapokra, nem 
bír többet áldozni. — Körülbelül elmondhatjuk, hogy a 
református lelkészi kar ereje felett fizeti a kulturadót az 
irodalomra, többet már nem bír meg ez az adóalap. Kell 
valami módot találnunk, hogy prot. irodalmunk a vissza-
esés lejtőjére ne jusson. Már 1892-ben javaslatba hoztam, 
hogy az egyházi lapok szerkesztői s kiadói tartanának 
együttesen egy tanácskozást, beszélnék meg s tárnák fel 
őszintén az anyagi helyzetet, hogy tudnák meg, mit bír 
meg a protestáns közönség s mit nem? Akkor lehetne 
valami radikálisabb intézkedéseket tenni e tekintetben, 
f^ost is azt mondom, hogy egy ilyen tanácskozásra pro-
testáns irodalmunk érdekében égető szükség volna.* — 
Szép. szép, de rajtunk kívül, melyik szerkesztő és melyik 
kiadó vetné alá magát a szerkesztők és kiadók értekezlete 
határozatának? Mi, ha meggyőznének a felől, hogy Lapunk-
nak nincs létjogosultsága, ha bebizonyítanák, hogy nincs 
ránk szükség: azonnal letennők a tollat. De mit nyerne 
azzal a magyar protestantizmus, ha Budapesten megszűn-
nék a prot. lap? Hiszi-e akár a Ref. Lapja, akár bárki 
más okos ember, hogv akkor Györgyteleken, Pápán, Sáros-
patakon vagy Debrecenben különb lapot fognak szerkesz-
teni ? A fődolog pedig az, hogy legyen bár egy jó lapja 
a magyar protestantizmusnak 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Herfurth József, az eperjesi ev. főgimnázium 

jeles tanára, élete 76-ik, tanári működése 45-ik évében 
f. évi november 27-én elhunyt. Haláláról a következő 
gyászjelentést, kaptuk: »A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi Collegiumának pártfogósága és tanári kara mélyen 
megszomorodott szívvel jelenti buzgó és jeles tanára, sze-
retett és tisztelt kartársa Herfurth József collegiumi tanár 
úrnak f. évi november hó 27-dikén, hosszas betegeskedés 
után, életének 76-dik, collegiumi tanári működésének 45-dik 
évében, végelgyengülésben bekövetkezett, csendes elhunytát. 
A megboldogultnak hült tetemeit pénteken, f. hó 29-dikén, 
d. u. 2V2 órakor, a Collegiumból fogjuk az örök nyugalom 
helyére kisérni. Eperjes, 1895. évi november hó 27-dikén. 
Áldás és béke lengjen porai felett!« 

j- Ónody Zsigmond k.-szentpéteri lelkész, a komá-
romi egyházmegye egyik kiváló lelkipásztora, mint fájda-
lommal értesülünk, a napokban elhunyt. Haláláról a kö-
vetkező jelentést kaptuk: A komárom-szentpéteri református 
gyülekezet fajdalommal tudatja, hogy »megszűnt az ő szi-
vének öröme és siralomra változott*, mert fejének koro-
nája, kebelében működött szeretett lelkipásztora, nagytisz-



teletű ónodvári Ónody Zsigmond református lelkész és 
egyházmegyei tanácsbiró úr f. hó 27-én életének 56, 
lelkipásztorsága 30 ik évében jobblétre szenderült. A bol-
doguitnak porrészei f. hó 29-én d. u. 1 órakor fognak a 
szentpéteri ref. sírkertbe nyugalomra tétetni. >Imé ez a 
szegény kiáltott és az úr meghallgatta és minden hábo-
rúságaiból megszabadította őt.« (Zsolt, XXXIV. 7.) Az 
isteni kegyelem őrködjék siri álma felett és tegye áldottá 
emlékezetét. 

A D A K O Z A S . 
A nagypénteki ref. társaságba, mely az elzülött 

gyermekek részére »Olthont« kiván alapítani, beléptek; 
rendes tagokul 10 frttal Kontra János Csúza, dr. Szalay 
Béla, Szente Lajos, iglói Szontagh Pál Horpács, dr. Varga 
Bálint Debrecen. Pártoló tagokul: Ensel Hortense, Fekete 
László, Fekete Lászlóné, Fekete Mariska, Muraközy Kálmán 
Szeghalom, özvegy Muraközy Lászlóné, özvegy Tanárky 
Gedeonné és Tanárky Júlia. Adományoztak: nagypénteki 
tea-estély 14 frt, abauj-szikszói takarékpénztár, h.-hadházi 
részvénytárs. takarékpénztár és Magyar Kázmérne 3—3 frt. 
Perczel Ferenc. Szalay László Bécs. Végh Ferenc, Csik-
szépviz, Tanárky Béla, dr. Tanárky Árpád. Tanárky Hilda, 
Szigeti Zoltán Huszt 1—1 frt, nagyváradi konfirm: Sulyok-
István 1. 17 frt 68 kr., szamódi konfirm.: 1 frt 25 kr., 
Farkas Antalné. Rimány Istvánné Göric, csúzai egyház, 
Bodini Sándor Baja, Kollár Lajos, Telegdv Kárólyné, Bél-
teky Albert és Temesváryné Peske Bella 1 — 1 frt. Vitéz 
János ny. 1. Senye, csúzai konfirmandusok: Kapitány Gi-
zella. Ször Julianna. Dobzsai Zsófia. Mikola Julianna. Máté 
Julianna. Bakó István, Bálint István, Bittó Sándor, Kovács 
Lajos és Oláh Sándor. Sárdi Jánosné, Vas Krisostom, 
dr. Alföldi Lajos, dr. Alföldi La.josné. dr. Hegedűs és kk. 
Baja 50—50 kr. Budapesten, 1895-évi november hó 17-én. 
Szőts Albert, pénztárnok. 

A radnótfáji ev. ref. templomra megindított 
gyűjtés tárgyában következő Kérelem közzétételére kéret-
tünk fel: Az erdélyi ev. ref. állandó igazgató-tanácsnak 
3634/1894. sz. a. december 31-én kelt engedélye folytán 
a radnótfáji ev. ref. egyházban újonnan épült templom 
fölszerelési költségeire ez évben nevezett egyház presby-
tériuma gyűjtést eszközölt. A szétküldött felhívások által 
megtalált egyházközségek és egyesek közül többen szíves-
kedtek is adakozni. Begyült eddig mintegy 300 frt. Mivel 
a nagyobb rész azonban nem reíleklált, tisztelettel kérjük 
az adakozni még kész egyházakat és egyes hitsorsosokat, 
hogy becses adományaikat lehetőleg a jelen év végéig 
hozzánk juttatni szíveskedjenek, mikor is a már bejött 
és a bejövendő kegyes adományokról az egyházi elöljáróság 
nyilvános számadását haladék nélkül közzéteszi. Radnótfaja, 
1895. december 1-én. (Q. p. Szász-Régen). Gergely Lajos, 
ev. ref. lelkész, Csorvási József, gondnok. 

P á l y á z a t . 

A halálozás folytán megüresedett dunavecsei reform, 
lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állással hivatalos becslés szerint 1400 forint 
értékű évi jövedelem van összekötve, és ígv 11-ik osztálvú. 

Pályázati határidő 1895. december 27-ke. 
Pályázati kérvények az egyházkerületi elnökség által 

kiállított, illetőleg az 1884. évi egyházkerületi közgyűlési 
jegyzőkönyv 48. pontja 13-dik alineájának értelmében 
esperesileg is megerősített minősítvényi oklevéllel igazoltan 
Baksay Sándor esperes úrhoz Kún-Szent-Miklósra inté-
zendők. 

Budapest. 1895. november hó 15-én. 

3 - 3 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti ág. hitv. evang. főgimnáziumnál a ren-

des, esetleg segéd vallástanári állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A vallástanár kötelességei: a főgimnázium összes 
osztályaiban a vallást tanítani, esetleg a vasárnapi iskolai 
istentiszteletet ellátni. 

Javadalma: 1350 frt törzsfizetés; 250 frt lakás-
pénz, 50 frt ötödéves pótlék; ha segédtanár alkalmazta-
tik : 800 frt törzsfizetés és 180 frt lakáspénz. 

Pályázók részéről a folyamodványhoz csatolandó: 
1. a keresztelő levél, 2. az érettségi bizonyítvány, 3. a 
theologiai tanfolyamról szóló tanulmányi okmányok. 4. a 
lelkészi vizsga letételét igazoló okmány vagy tanári ok-
levél, 5. eddigi működéséről szóló bizonyítvány. 

A pályázók okmányai 1895. dec. 20-ig a főgim-
názium igazgatójához (Böhm Károly, IV. Deák-tér. evang. 
főgimnázium épülete) nyújtandók be. 

Budapesten, 1895. nov. 23-án. 

2—2 
Dr. Wágner Géza, 

iskolai első felügyelő. 

Pályázat főgimnáziumi tanári állásra. 
A nyíregyházi államilag segélyezett ág. ev. főgim-

náziumnál a német-magyar (esetleg német-latin) nyelv 
tanításával egybekötött helyettes tanári állás üresedésbe 
jővén, ennek betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

A helyettes tanár fizetése egyelőre a folyó tanév 
végéig 80 forint havonként; ez állás a jövő tanévre esetleg 
nagyobb javadalmazással rendszeresíttetik. 

Ez állásra pályázni kivánó, középiskolai képesítéssel 
biró protestáns hitvallású egyének kellően felszerelt pá-
lyázati kérvényeiket a nyíregyházai főgimnázium igaz-
gatóságához f . évi december hó 10-ig küldjék be. 

A megválasztott tanár állását az 1896. január hó 
2-án elfoglalni köteles. 

Nyíregyházán, 1895. évi november hó 18-án. 

Leffler Sámuel, 
főgimn tanácsjegyző. 

Dr. Meskő László, 
2—2 főgimn. felügyelő. 

ÍTORNYAN8ZKY VIKTOR KONYVNYOMDAJA BUDAPESTEN. 
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IX. kerület, Pipa-utca '>3. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kia«Itf-liivataI : 

Hornyánszkif Viktor könyvkei-eskedése (Akadémia 
bérháza), hová az eliifiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

K i a d j a : 
HORNYÁNSZKY VIKTOR. 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési árti : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 0 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Felhívás előfizetésre. 
Meghirdetjük az előfizetést 1896-ra, mert reméljük, 

hogy a közönség, mely 38 évig pártolta, a 39-ikben nem 
fogja cserben hagyni az egyetlen egyetemes, az egyedüli 
központi protestáns lapot. 

Meghirdetjük az előfizetést, mert hiszszük, hogy e 
Lap még nem töltötte be misszióját. Még egyengetni kell 
a két evang. egyház unióját. Még sürgetni és érlelni kell 
az 1848-iki egyházi és tanügyi politikát. Még nincsenek 
konszolidálva az »üj rend* által felbolygatott egyházi vi-
szonyok. Még iskoláink nem illeszkedtek be az űjabbkori 
tanügy-politikai keretekbe. Még lelkeink nem alakultak át 
az üj idők által követelt szilárdabb hitre, nagyobb szere-
tetre. Még az öt református egyházkerület nincs egy egységes 
közszellemü egyháztestté összeforrva. Még nincs szervezve 
a belső és külső misszió, a gyakorlati keresztyénség eme 
hatalmas két intézménye. Még nincsenek az üj idők által 
követelt módon újjászervezve a lelkészi és tanítói állások. 
Még nincs a változott viszonyokhoz reformálva gyüleke-
zeteink anyagi szervezete, az egyházi adózás. Még nincs 
átalakítva sem papnevelésünk, sem tanítóképzésünk a 
modern viszonyokhoz, az új idők követelményeihez. Szó-
val még nincs oly virágzó és erőteljes egyházi és iskolai 
életünk, minőt e Lap eleitől fogva sürget, minőt mi szeret-
nénk, minőt a protestantizmus magas eszményei követelnek. 

Folytatni kívánjuk tehát a ránk is váró munkát. 
A hiterősítő, az egyházépítő munkásságot, melyet Lapunk 
hangoztatott legelőször hazánkban. Az »egy szükséges 
dolog* megszerzésére buzdítást, mely nélkül nincs keresz-
tyénség, nincs erőteljes igehirdetés, nincs egyháziasság, 
nincs áldozatkészség, nincs eleven egyházi élet, csak »fajulva 
tengés*. A protestantizmus az evangvéliom egyháza: ezt 
kell tehát benne öntudatosan érvényesíteni. A protestan-
tizmus a hit egyháza: ezt kell tehát benne szebb életre 
kelteni, jobban gyümölcsöztetni. 

A közönségtől anyagi és erkölcsi, munkatársainktól 
szellemi támogatást, Istentől segedelmet kérünk nehéz 
munkánkra. 

A Lap előfizetési ára marad a régi. A szegényebb 
sorsú (III. és IV. oszt.) lelkészek és tanítók egész évre 6 frt, 
félévre 3 frtért kapják a Lapot. 

Budapest, 1895. évi december hóban. 

Hornyánszky Viktor, Szőts Farkas, 
kiadó. tulajdonos és szerkesztő. 

\ 

A skót »Szabad Egyház«. 
(Free Church of Scotland). 

II. 
Az e l s z a k a d á s r a köve tkeze t t első é v e k b e n 

va lóságos c s o d á k a t mível t a h ívek buzga lma . 
E k k o r lé tes í t ik a lelkészek javadalmazásának alap-
jai (Sus ten ta t ion Fund) , melyből az egyház min-
den le lkésze évi egyen lő osz ta léko t húz (eleinte 
1000, a l egu tóbb i é v e k b e n m á r 1 6 0 0 forintot) , 
e h h e z j á r u l v á n m é g az a j a v a d a l o m , melye t az 
egyes egyházközségek vagyoni á l l á sukhoz képes t 
kü lön a d n a k sa j á t l e lkésze iknek . Ez a köza lap 
a h ívek tő l ö n k é n t m e g a j á n l o t t penny-s . a d ó z á s r a 
(egy p e n n y = 4 kr.) van fekte tve , mely sze r in t 
az e g y h á z n a k m i n d e n fe lnőt t t ag j a h e t e n k é n t egy 
p e n n y t ( évenkén t m in t egy 2 f r t 10 krt) fizet 
ezen köza lap j avá ra . Ez adózásbó l ú j a b b a n éven-
k é n t 1 ,760 .000 f r t gyűl be, s ebből az egyház 
most m á r 1170 - r e s zapo rodo t t l e lkészének mind-
egyike évi 1 6 0 0 f r t f izetést húz . I l y e n f o r m á n a 
cseké ly l é l e k s z á m ú egyházközségek le lkészei is 
t i sz tességes j a v a d a l m a z á s b a n r é s z e s ü l n e k ; Ínség-
gel k ü z d ő le lkészcsa lád n incs Skóc iában , s a 
skótok büszkén m o n d j á k , hogy ők oda tö rekesz -
nek, hogy le lkészeik m i n d e g y i k e g e n t l e m a n m ó d r a 
é lhessen . Milyen szép pé ldá j a ez a ke re sz tyén i 
közösségnek s megva lós í t á sa azon e lvnek , hogy 
az e r ő s e b b gyámol í t s a a g y e n g é b b e t ! 

De m é g egyéb a l apok is l é t e sü l t ek a Szabad 
Egyház k e l e t k e z é s é n e k első éveiben. A paplak-
építési alapra p á r év a la t t 1 ,160.000 f r t gyű l t 
egybe ; e r r e csak a v a g y o n o s a b b a k a d a k o z t a k s 
á t l agosan számí tva egy-egy adakozó 190 f r tny i 
j e l e n t é k e n y összege t a j án lo t t fel. Ez a lapból egyen-
kén t 2 0 0 0 f r t segé ly t kapo t t m i n d e n egyházköz-
ség a p a p l a k fe lép í tésére , mely összeg, t e r m é -
szetesen , csak pó t l á sáu l szolgál t a helyi gyű j té -
seknek . A theol. akadémia a l ap já t 1 8 4 4 - b e n húsz 
10 .000 f r tos a d o m á n y o z ó ve te t t e meg. De ez 
összege t m é g sokka l kel le t t pótolni, m e r t m a g a 



az edinburghi akadémia épülete 400 ,000 f r tba 
kerül t s a tanárok fizetésének alapjára több mint 
egy millió forint gyűlt össze s ösztöndíjak alap-
jául több mint 200,000 frt. S néhány óv múlva 
az edinburghin kivül még két theologiai aka-
démia létesült : az aberdeeni ós a glasgowi; ez 
utóbbinak alapját egyetlen adakozó (dr. Clark 
Vilmos) 300,000 frt tal vetet te meg. 

Csak röviden fogom még néhány ágát föl-
említeni a skót Szabad Egyház működésének. 
Elénk belmissziói munkásságot fejt ki, hogy meg-
nyer je az egyháznak a nagy városok lakosságá-
nak azon alsó rétegeit , melyek az egyháztól 
elzüllöttek; misszionáriusokat küld hozzájok s 
templomokat épít tet számukra ; elküldi misszio-
náriusai t a ta rsadalmon mintegy kívül élő bánya-
munkásokhoz, béresekhez, s azokhoz a halászok-
hoz, kik az évnek je lentékeny részét ot thonuktól 
távol, a t engerpar ton tölt ik; vállalkoznak derék 
keresztyén nők, a kik néhány hetet töltenek a 
halásztanyákon segédkező leányok közt, hogy 
időnként biblia-olvasásra és imádkozásra össze-
gyűjtsék őket. A keresztyén val lásnak a pogányok 
közti terjesztésére sok, költséges missziói állomást 
ta r t fenn ez egyház Indiában, Dél-Afrikában, az 
Új-Hebridákon, Aráb iában; missziói ál lomásokat 
létesített az evangél iumnak a zsidók közti hirde-
tésére Európa több nagyobb városában s újab-
ban egyet Pales t inában is; ezek közé tartozik a 
budapest i állom as is a Hold-utcában. Mindezen 
működési ágakat az egyetemes gyűlésnek külön 
bizottságai vezetik. Ezeken kívül van még a 
»gyarmati bizottság® és a »continentális bizott-
sága. Az előbbi a roppant számú és te r jede lmű 
angol gyarmatokba kivándorol t skót nép egyházi 
szükségeiről gondoskodik, lelkészeket küld szá-
mukra s pénzzel segélyezi a keletkező egyház-
községeket; az utóbbi anyagi segélyben részesíti 
az európai cont inensen levő azon kisebb protes-
táns egyházakat , melyek szegénységgel küzdenek 
s fenyegetet t helyzetben vannak; így pl. a f rancia 
prot. egyházból kiszakadt f rancia Szabad Egy-
házat s Olaszországban a Valdensi Egyházat ; 
továbbá e bizottság lelkészi á l lomásokat ta r t 
fenn oly európai nagyobb városokban, melyek-
ben nagyobb számmal vannak angol ós skót 
települők. 

Nagy gondja van ez egyháznak az ifjúság 
vallásos nevelésére is. Az iskolák Skóciában újab-
ban nem felekezetiek, hanem tan te rvükbe mégis 
fel van véve némi általános keresztyén vallás-
oktatás. Ezt azután pótolja s intenzivebbé teszi 
az egyház a maga körében többféle eszközzel. 
Ezek között leghatásosabb a vasárnapi iskolázás, 
melyben a taní tás t a lelkészek felügyelete alatt 
buzgó egyháztagok, férfiak és nők végezik. Az 

utóbbi években a Szabad Egyháznak 1877 vasár-
napi iskolája volt 17 ezer tanítóval s 217 ezer 
tanulóval. így szállítják át a skótok nemzedékről-
nemzedékre közvetetlen á tadás által a vallásos 
buzgóságot ós az egyház iránti érdeklődést . Hozzá-
szoktat ják az ifjú nemzedéket korán a keresztyéni 
áldozatkészséghez is: több mint 60 ezer for intra 
megy az az összeg, melyet a vasárnapi iskolák 
növendékei az egyház missziói céljaira össze-
adakoznak. A vallásos okta tásnak egy másik 
eszköze: pályadíjak kitűzése vallásos tárgyú fogal-
mazványok készítésére. A növendékeket é le tkoruk 
szerint három csoport ra osztva, mindegyik szá-
mára külön tételt tűznek ki a központból, s e 
tóteleket jó előre kihirdet ik minden egyházköz-
ségben; azután a tételek kidolgozása ugyanazon 
napon tör ténik az egész országban, kellő fel-
ügyelet alatt. Evenként 3 — 4 ezerre megy a 
pályázók száma. Az if júság vallásos nevelésére 
nagy hatással vannak még a keresztyén ifjúsági 
egyesületek s az if júság számára kiadott nagy-
számú, vallásos olvasmányok és folyóiratok. Mind-
ezen eszközök hatásá t je lentékenyen fokozza az, 
hogy Skóciában a gyermek a családban vallásos 
nevelést kap s ennek viszont eszköze a liázi isten-
tisztelet, melyet a családfő vezet, s mely imád-
kozásból, éneklésből, bibliaolvasásból, olykor ma-
gyarázatból s a gyermekek bibl ia- ismeretének 
kikérdezéséből áll. 

A skót Szabad Egyházban nyilvánuló eme 
szellem, melyet a föntebbiekben igyekeztem ismer-
tetni, lassanként á thato t ta az ál lamegyházat s egyéb 
kisebb presbi ter i felekezeteket is; úgy, hogy a 
mit a Szabad Egyházról e lmondtam, az ál talában 
véve az egész skót egyház jellemzéseül tekint-
hető. 

* * * 

A felsorolt jel lemvonásokból önként követ-
kezik, hogy a skótok egyházi élete virágzó. Virágzó 
azért, mer t náluk az egyháztagok vallásossága 
nem élettelen formák megtar tásában, hanem az 
egyház céljaira i rányuló buzgó tevékenységben 
nyilvánul. Ott nem azért mondható valaki az 
egyház tagjának, mer t annak tagjául született, 
vagy mer t el nem kerülhe tő esetekben (keresz-
telés, esketés, temetés) az egyház szer ta r tása i ra 
rászorul ; se nem azért, hogy olykor-olykor még 
a templomba is elmegy, s becsületből megfizeti 
egyházi adóját ; hanem azért, mer t át lévén hatva 
a keresztyén human i smus eszméitől, az evan-
gelium újjászülő tanításaitól, élte főcéljául a 
másokér t való élést, a közhasznú tevékenységet 
(»to do good«) tűzi ki. Skótországban, a kit good 
churohman-nek, derék egyháztagnak, mondanak , 
az, maga ós családja iránti kötelességei mellet t 



az egyházat, ezt a tisztán eszményi célokat szol-' 
gáló erkölcsi testületet, tartja tevékenysége főteré-
nek. E tevékenység aztán erősen visszahat a 
cselekvő egyénre: még jobban megnemesíti, meg-
szenteli érzéseit s felbuzdítja szivét az összes 
keresztyén erények gyakorlására, melyek között 
jelentékeny helyet foglal el a hazaszeretet és az 
általános emberszeretet erénye is. Tehát az oly 
értelemben vett derék egyháztag egyszersmind 
szükségképen jó hazafi ós jó honleány is. S az 
ilyen egyháztagnak egyéni életében is boldognak 
kell lennie; ha ugyan boldogságon a legészszerűbb 
felfogás szerint azt a mindenkitől megszerezhető 
léleknyugalmat értjük, mely helyesen felfogott 
kötelességeink buzgó teljesítéséből származik. 

Az élő keresztyénség e köreiben pl. Skót-
országban, az emberek vagyonukból és idejükből 
jelentékeny részt áldoznak az egyháznak, még 
pedig nemcsak egyes kivételek, hanem általában 
a társadalom zöme. Ellenvethetnők, hogy könnyű 
ez a skótoknak, a hatalmas és gazdag angol 
királyság polgárainak, kiknél a vagyonosság, a 
jólét oly magas fokon áll. De ez ellenvetés ma-
gától elesik, ha meggondoljuk, hogy Skócia jó-
val szegényebb a szűkebb értelemben vett Angliá-
nál s hogy Skótországban gyakran a legszegényebb 
nép is erejét fölülmúló áldozatot visz az egyház 
oltárára. Blaihie Vilmos, egy tiszteletreméltó öreg 
skót pap ós író még az egyházi szakadás korá-
ból, érdekes adatot beszél el er re nézve a skót 
egyházról nem régen írt könyvében. A belmisszió-
ról beszélve elmondja, hogy az 50-es évek végén 
egy szegény ember, ki az országút szólón kő-
töréssel kereste kenyerét, odament a belmissziói 
bizottság egyik tagjához, előadta, mily sokra be-
csüli ő az egyház ezen munkásságát ; hogy ő is 
elő kívánja mozdítani ezt a jó ügyet s ezzel 
kezébe nyomott amannak egy papírdarabot, me-
lyet az 10 frtosnak gondolt s csak azután sült 
ki, hogy abban a kis papirosban két darab 50 
frtos bankjegy volt. Ennyit adott az útszéli sze-
gény kőtörő a belmisszióra. 

S ez az eset nem áll magában. Hogy az 
1843-i egyházszakadással nem szakadt meg az 
egyházi szolgálat fonala, hanem rövid idő alatt 
több mint 500 új templom emeltetett, ugyanannyi 
lelkész fizetése beszereztetett s lakása fölépült, 
új theol. akadémia kezdte meg működését, s a 
bel- és külmissziói munkásság egy pillanatig sem 
szünetelt, stb. — ez a csodával határos dolog 
csak az összes egyháztagok közönséges mórtéken 
fölüli áldozatkészségéből magyarázható ki. 

Nálunk, azt szokták mondani, annyi a köz-
teher, a sokféle acló, tárcánk annyi felől igénybe 
van véve társadalmi, irodalmi, jótékonysági köz-
célokra, hogy az egyház részére nem telik több 

I^mint épen a kiszabott egyházi adó. Talán igazuk 
j is van — a maguk szempontjából. De helyesek, 
! kifogástalanok-e életelveink, szokásaink, élet-

módunk? s ha nem helyesek, nem tudnánk-e 
egy kis erőfeszítéssel változtatni rajtok ? Lako-
máinkra kétségkívül sokat költünk. Nem mi 
vagyunk-e azok a messze földön híres bankete-
zők? Es az a dicsőített magyar vendégszeretet 
nem kerülhetne-e ki kevesebből? Azután a ruhá-
zattal is alighanem nagyobb luxust űzünk, mint 
kellene. 1867-ben a királykoronázás idejében, az 
edinburghi theol. akadémián tanulván, büszkén 
rajzolgattam skót tanuló társaim előtt azt a fényt 
és pompát, melyet hazámfiai, fő- és közóprendűek 
a koronázáson kifejtenek. De megszegte dicsekvő 
kedvemet s gondolkozóba ejtett egyik skót ifjú 
egyszerű megjegyzése: »Onök magyarok ebben 
még Kelet primitív népeihez tartoznak; magukra 
aggatnak mindenféle külső díszt, pedig az nem 
emeli az ember belső é r t é k e k . Csak némileg 
volt igaza, mert nem vette tekintetbe, hogy az 
ünnepiesnek egyszersmind díszszel is kell járnia. 
De az mégis igaz, hogy a magunk mutogatásának, 
föltűnni vágyódásunknak kezdetleges nemzetekre 
emlékeztető szörnyű költséges szokása ma is 
nagyobb mértékben megvan nálunk, mint az ész-
szerűen megengedhető volna. Hisz magyar mágnás 
volt az is, talán Eszterbázynak hívták, a ki Lon-
donban az angolok nagy bámulatára főbe lőtt 
egy 100,000 frtos lovat, hogy megmutassa, hogy 
Ő magyar mágnás s Ő vele nem lehet tréfálni. 
Az ilyenek magukban álló példák ugyan, ele 
mégis jellemzők helytelen óletelveinkre, ferele 
szokásainkra, melyek az élet ezerféle viszonyai-
ban ma is uralkodnak közöttünk a társadalom 
felsőbb ós alsóbb rétegeiben egyaránt. 

Skótország népe nemcsak templomainak be-
rendezésében s az istentisztelet formáiban puritán; 
hanem ez a puritanismus, mely minden fölösleges 
külső fény ós pompa kerülésében s nemes egy-
szerűségben nyilvánul, megvan a skót ember 
lakásában, öltözetében, lakomáiban, mulatságai-
ban, általában véve életmódjában ós szokásaiban 
is. Innen érthető aztán, hogy sok pénze meg-
marad olyan, a mit mi fényűzésre, költséges haj-
lamaink kielégítésére kiadunk; tehát sok pénzt 
fordíthat oly egyházi s általában: emberisógi cé-
lokra, melyekre nekünk már nem jut. 

A skótoknál a vallás életelv, mely nem 
formákban, bizonyos formák megtartásában, ha-
nem közhasznú buzgó tevékenységben nyilvánul. 
Náluk a vallást nemcsak a templomokban emle-
getik, hanem ott van a szivekben, ott hat az 
életben. Tudnak adakozni egyházuk szükségeire: 
roskadozó templomok, szegénykedő lelkészek nin-
csenek náluk, s mégsem szorulnak az állam 



segélyére . — É s az i g e h i r d e t é s is ná luk nem 
szor í tkozik c s u p á n a t e m p l o m o k r a . Ok nem szé-
gyenlik a Krisztus evangéliumát. H i rde t i azt az 
o t t h o n b a n a csa ládfő a m i n d e n n a p i házi i s ten-
t i sz te le ten ; h i rde t i k a t ö m e g e k n e k az u t c á k o n ; 
h i rde t i k v i l ág iak : i f jú m e g é l tes fér f iak és nők 
a g y e r m e k e k n e k a v a s á r n a p i i sko lákban , hol 
m á r a k ics inyeke t r á s z o k t a t j á k az egyház nagy 
czél ja iér t va ló a d a k o z á s r a ; h i rde t i k missz ioná r iu -
saik a zs idók s a messze p o g á n y n é p e k között . 

Bizony mi, m a g y a r o r s z á g i p ro t e s t ánsok , m é g 
messze v a g y u n k ezek élő hi tétől . Igaz, a távol 
m ú l t b a n mi is á ldoz tunk é le te t és vér t , óh hány -
szor és menny i t , — e g y h á z u n k s z a b a d s á g á é r t ; 
a b b a n a k o r b a n v a g y o n t is t öbbe t h o r d t u n k ol-
t á r á r a , min t m a n a p s á g ; de nem e lég csak a mú l t 
d i c sőségének f ényében s ü t k é r e z n ü n k , h a n e m a 
j e l e n k o r v i szonyaihoz képes t n e k ü n k , késő uno-
k á k n a k is m e g kell t e n n ü n k k ö t e l e s s é g ü n k e t . 
Ma n e m a kü l ső e lnyomás , h a n e m a belső közö-
nyösség el len kell véde lmezn i e g y h á z u n k a t ; m a 
n e m k a r d d a l kell é r e t t e k ü z d e n ü n k , h a n e m a 
ke re sz tyén i sze re te t m ű v e i n e k gyakor lá sáva l . De 
a rég i korok tó l még i s á t kell kö l c sönöznünk 
va lami t : a l e lkesedés t a mai f á s u l t s á g he lyébe , 
az a l áza to s ság s az I s t e n b e n ve t e t t b iza lom eré-
nyé t a je len k o r e lb i zakodo t t s ága helyet t . így 
mi is megköze l í t he t j ük m a j d azoka t a ke r e sz tyén 
népeke t , k i k n e k élő h i tök van. 

N e m m o n d o m én, hogy szolgai lag u t á n o z z u k 
a v é r m é r s é k l e t ü n k t ő l e lü tő ango l fajt. Nem. De 
a m a g u n k m ó d j a szer in t , a m a g u n k v iszonyaihoz 
m é r t e n , m o z d u l j u n k m e g a k e r e s z t y é n t e v é k e n y 
élet felé. A mi fö ldünk t a l a j ába ü l t e s s ü k át, 
akk l imat izá l juk , azt a t e r m é k e n y fát, mely a ke-
resz tyén t evékenység , a köz jólét , a nemze t i 
m e g e r ő s ö d é s s az egyéni bo ldogság gyümölcse i t 
hozza m a j d m e g s z á m u n k r a . A dolog egye lő re 
t á n n e h é z n e k látszik, de e r ő s a k a r a t t a l s o k r a 
v i h e t j ü k . A m u s t á r m a g el van m á r i t t -ot t ve tve 
k ö z t ü n k — ilyen m a g e g y e s ü l e t ü n k is — ápol-
juk , v é d j ü k , neve l jük ez é b r e d ő kis c s e m e t é k e t ! 
N e szégyel jük a Kr i sz tu s evangé l iumá t . H a egye-
lő re csekély s z á m m a l bár , k i t a r t u n k s némi e red-
m é n y e k e t t u d u n k f e l m u t a t n i : mind t ö b b e n - t ö b b e n 
c sa t l akoznak hozzánk , s a k ics iny kezde tbő l ha-
t a l m a s e r e d m é n y e k fognak kifej lődni . Mindenki , 
a ki v e l ü n k t a r t s o t t ég m á r sz ivében a m u n k á s 
ker . s ze re t e t tüze, t e r j e szsze ezt tovább, n y e r j e n 
m e g m á s o k a t is a jövő ü g y n e k s beköve tkezen -
dik, a mi t az í r á s szava mond , hogy lészen ú j 
ég és ú j föld közö t tünk . Seg í t sen Is ten b e n n ü n -
ket , hogy ú g y legyen! 

B u d a p e s t , 1895. nov. 27 . 

Komáromy Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 

Nevelés és társadalom. 
(Folytatás.) 

II. A társadalom művészi formáinak korszakai. 

4. A nevelés a középkor elején. 

A germán népeknél, ebben az időben lép a rendi 
állam a nemzetiségi szervezet helyére, csakhogy e rendi 
állam más elvek szerint keletkezik, mint az ókoriak. Míg 
az ókorban nem volt papság, s a papi teendőket az 
államiakhoz hasonlóan, változó hivatalnokok teljesítették, 
addig a keresztyénség külön papi rendet létesített, a mely 
életmódra, képzettségre és jogokra nézve csakhamar külön-
vált a többi rendektől. A nagy birtokosok alkotják a har-
cosok rendjét, a nemességet, a csak részben szabad föld-
mívelők a paraszt rendet; a kézművesek és iparosok a 
polgárok rendjét. Minden oktatás vallási volt s azért csak 
a papság által volt teljesíthető A középkorban még az 
olvasást és írást is »azt clericalis«-nak nevezik, s mind-
azokat, a kik tudományos képzettségre tettek szert, papok-
nak hívják, még akkor is, ha nem a papi rendbe tartozik. 
Az oktatás ügyét különösen az egyház önkéntes serege, 
a szerzetesek veszik kezökbe. A mint a püspökök székes-
egyházaik mellett iskolákat létesítenek, úgy a Benediktinu-
sok és más szerzetesek »külső« és »belső® iskolákat ala-
pítanak kolostoraikban, emezeket a szerzeteseknek készülő 
gyermekek, amazokat a laikusok és a leendő világi papok 
számára. A középkor első felében nincsenek más intéz-
mények az oktatás szolgálatában. Nagy Károly 789-ben 
az »admonitio generalis«-ban az általános népképzést sür-
gette, utódai azonban részint nem akarták, részint pedig 
a legjobb akarat mellett sem lettek volna képesek a nagy 
király tervét megvalósítani. — Mint az oktatás szervezete 
úgy tartalma is egyházi volt; a tanítás legfontosabb tár-
gyait a biblia olvasása, a zsoltárok betanítása, az imád-
ságok és hymnusok képezték, s e tárgyak mellett csak 
nagyon másodrendű jelentőséggel bírtak a Boethius kom-
pendiumából ismert szabad művészetek. 

5. A nevelés a középkor végén. 

Körülbelől az 1200. év óta észlelhető az a két jelen-
ség, a melyek a középkor második felében a nevelés ügyét 
lényegesen megváltoztatják, t. i. az arab tudományosság-
nak mind alaposabb megismerése, a városoknak ezen 
időben kifejlődött függetlensége. Az arabok útján ismer-
kedtek meg e korszak népei Aristoteles munkáival, s a 
görög orvosok és csillagászok műveivel. A világi tudo-
mánynak ez a gazdagodása Európa művelődésének egy 
új tényezőjét, az »egyetemet* hozta létre. (Universitas 
studii, vagy studium generale). Az egyetem eredetileg 
szinte az egyháztól függ, ez a függés azonban mindinkább 
csak névlegessé válik. Az oktatás szolgálatába szegődik a 
független polgárság is és részint latin iskolákat alapít, 
melyek a kezdet nehézségeit legyőzve, a székesegyházi és 
zárdai iskolákkal egyenlő jogúakká lesznek, részben pedig 
»német íróiskolákat* létesít, a melyeknek célja az ipar és 
kereskedelemben szükséges elemi ismereteket a nép köré-
ben terjeszteni. Ekként a tanítás a középkor második 
felében már nem kizárólag egyházi s a világi élet is oly 
önállósághoz jut, hogy az új szerzetek tagjai, mint a 
franciskánusok, dominikánusok stb. már nem vonulnak a 
magányba, hanem munkálkodás végett az életbe lépnek ki. 



6. A XVI. század. 

A XVI. században, a renaissance korában a társa-
dalommal együtt a nevelésügy is nagy változásokon megy 
keresztül. Mindenütt, ott a hol a reformáció meggyöke-
rezik, megszűnnek a papi rend privilégiumai, az egyetemek 
világiakká lesznek, az öltözetet, életmódot és figyelmet 
illetőleg tanulók és tanárok megszűnnek klerikusok lenni, 
s a tanulókra vonatkozólag még a katholikus egyetemek 
se zárkózhatnak el a kor ezen követelményei elől. A 
nevelésügy vezetését mindenütt az államhatalom veszi a 
kezébe, különösen a prot. államokban, hol az államhata-
lom egyúttal a legnagyobb egyházi hatalom is. Mivel a 
protestantismus az egyetemes papság elvét hirdeti, s azt 
tanítja, hogy az ember a papok közvetítése nélkül egye-
nesen az Istenhez fordulhat, továbbá, hogy a keresztyén-
ség nem a külső cselekedetekben, hanem az érzelemben 
és a hitben keresendő, azért gondoskodnia kell az álta-
lános, vallásos néptanításról is. Ennélfogva ismét felveszi 
Nagy Károlynak 789-ben az admonitio generalis-ban ki-
fejtett gondolatát s először is az egybázfi-iskolát alapítja 
meg a gyülekezeti tagok vallási oktatása végett, azután 
pedig az általános népiskolát, a mely a hitbeli oktatás 
mellett az elemi oktatást is hivatva van teljesíteni. A 
szász választófejedelemség 1580. évi tanterve, a mely el-
rendeli. hogy az általános népiskola minden faluban léte-
síttessék, a modern népiskola születési bizonyítványa. A 
zárdai és székesegyházi iskolák állami vagy városi inté-
zetekké válnak s az állam, különösen a protestáns állam 
az egész oktatásügyet a saját felügyelete alá kezdi he-
lyezni. 

7. A XVII. és XVIII század. 

A XVI. században elvetett mag a XVII. és XVIII. 
században kikel, kifejlődik és gazdagon gyümölcsözik. A 
korlátlan fejedelmi hatalom megtöri a rendek hatalmát, 
diadalra juttatja az állam érdekeit, a melyek közé az ál-
talános elemi népnevelés is tartozik. A XVIII. század vége 
felé az általános tankötelezettség Németországban min-
denütt, még a kath. államokban is be van hozva, a tanítók 
képzése szabályozva, az iskolaügy az állam felügyelete 
alá rendelve. A míg azonban e korszakban a korlátlan 
monarchia szervezi külsőleg az oktatás ügyét, addig a 
nevelés tartalmát és módszerét egyéb körülmények hatá-
rozzák meg. A XVI. század új életre hozta a görög-római 
világot s az antik kulturának, képzőművészetnek, prózá-
nak és versnek utánzása általában lábra kapott. Ilv körül-
mények közt nem csodálható, hogy sokan akadtak, a kik 
a keresztyén világnézetet a klasszikus ókor világnézetével 
összehasonlították s azt találták, hogy míg a régi pbilo-
sophusoknak sok gondolata feltálalható a keresztyén tan-
ban is, emennek sok más eszméje az ókorban teljesen 
ismeretlen volt. Ezen közös eszmékből alkották meg a 
természetes, mindenkivel közös vallás fogalmát, a mely 
az embereket nem választotta szét egyházakra, szektákra, 
mint a kijelentett vallás, hanem mindnyáját egyesíthette. 
Ez a természetvallás egyenesen Istentől eredetinek látszott 
és elfogadását »felvilágosodás«-nak. •»humanitás*-nak tar-
tották. 

Az ókor bölcsészeinél és jogászainál továbbá fel-
fedezték a pozitív jog mellett a természetjogról szóló 
ideális tant is, a mely az embereknek, mint értelmes 
teremtményeknek egyenlőségén és szabadságán alapult. 
A természetes vallás és természetjog fogalmai teljesen 
megdöntötték a hagyományt. Amaz a művelt osztályok 
világnézetét változtatta meg. emez pedig a jog egyes ré-

szeit, különösen a büntető jogot, a mely csak most vesz-
tette el a bosszú jellegét és lépett észszerű célok szolgála-
tába, továbbá az államjogot, a mely eleinte csak elmé-
letben fokozta követelményeit, az angol és francia forra-
dalomban azonban 1688, illetve 1789-ben már gyakorla-
tilag is megvalósította. A természetjog és természetes vallás 
voltaképen csak eszmék, melyek a XVI. század huma-
nisztikus oktatásából eredve, a XVII. században ugyan-
ilyen oktatás folytán egyre támogattatnak és erősbíttetnek 
s arról a jelentékeny visszahatásról tesznek figyelemre 
méltó bizonyságot, a melyet a nevelés a társadalomra 
gyakorolt. 

A természetes vallással és természetjoggal párhuza-
mosan halad a »természetes* nevelés. Ratichius követelése 
óta (omnia juxta methodum naturae) a természet köve-
telése és utánzása lesz a paedagogusok jelszavává. Come-
nius Ratichiustól tanulja meg ezen alapelvet, Locke 
önállóan találja meg, Rousseau Locke-t követi, a philan-
tropisták és Pestalozzi pedig a gyakorlatban megvalósít-
ják. Miután a természet adja az észleleteket, melyekből 
a fogalmak alakulnak, a természetes nevelés alapelve azt 
kívánja, hogy a tanítás a szemléltetésből induljon ki s a 
tanuló saját tevékenysége útján emelkedjek fel a foga-
lomhoz és hogy a latin nyelv eddigi egyeduralma meg-
szűnvén, az oktatás az anyanyelven történjék. A taní-
tandó tárgyak választását illetőleg Comenius óta a hasz-
nossági szempont az irányadó. Ekként az új oktatás arra 
törekedett, hogy a XVI. század latin iskoláit nemzeti 
iskolákká változtatta. A két irány közötti ellentét csak 
úgy lesz teljesen világos, ha meggondoljuk, hogy a XVI. 
században a tanítás főtárgyait a latin és görög nyelvek 
képezték s ezeknek annyira át kellett menniök a tanuló 
vérébe, hogy mellettök anyanyelvét is majdnem elfeledte, 
a XVIII. század végén pedig a dessaui »philantropinum« -
ban a latinnal csak annyiban foglalkoztak, a mennyiben 
gyakorlatilag hasznos volt; továbbá, hogy a gimnáziu-
mokban a görögöt majdnem egészen eltörölték, a latint 
nagyon korlátolták, az anyanyelvnek és idegen modern 
nyelveknek, a mathematikának és történelemnek ellenben 
tág tért engedtek. Még a nyelvészek is, mint Gessner és 
Heyne, nem utánzás, hanem gyönyörködtetés céljából 
kívánják a régiek nyelvét és művészetét tanítani. A reform-
mozgalom teremtménye a reáliskola, mely a történeti 
alapot mellőzve, teljesen az élet szükségleteinek alapjára 
helyezkedik. Első létesítője Semler Kristóf Halléban, a 
jenai Weigel Erhardnak, Ratichius hívének tanítványa. 
Okosság, emberiség és erény: ezek alkotják azt a hármas 
csillagzatot, a mely ebben a században az iskolára is 
ép úgy fénvt vet, mint minden életpályára. 

(Vége köv.) Adorján Ferenc. 

T Á R C A . 

Erasmus és Luther kora. 
Három felolvasás. 

II. Két reformátor. 

(Folytatás) 

Nehéz idők voltak azok. Ha Luther nem lett volna 
igazi nagy ember, saját népszerűsége tette volna tönkre. 
A népáradat élén egy darabig diadalmasan haladt volna 
előre s aztán az általános felfordulásban elpusztult volna. 
De az Isten nem úgy akarta. Wittenberg lakói mellé álltak 



s ő nyugodtan ott maradt helyén. Nem félt attól, hogy 
megölik. Magáról nem sokat tartott s azt hitte, hogy ha 
már meg kell halnia, halálával ép annyit használhat az 
igazságnak, mint életével. Annyi bizonyos, hogy meg is 
ölték volna, ha a papság szenvedélyének a választófeje-
delem szabad utat engedett volna. Jó lenne, ha minden 
fejedelem olyan lenne, mint ez a választófejedelem volt. 
A wittenbergi tanács akarata ellenére a papság csak úgy 
bánthatta volna Luthert, ha a választófejedelem bele-
egyezik. De a választófejedelem nem hallgatott a pap-
ságra. A pápa ekkor külön levélben buzdította kötelességei 
teljesítésére. A választófejedelem mégis habozott. Hitval-
lása még mindig az volt, a melyben a papok nevelték, 
de volt neki elég józan esze, hogy a formulákat lényege-
seknek ne tartsa. Mikor Luther tételeit olvasta, azt mondta: 
A biblia sokat beszél Krisztusról, de Rómáról keveset. A 
tételeket nem találta oly veszedelmeseknek, mint a barátok. 
Töprenkedései közben Erasmushoz fordult s kérte, hogy 
mondjon véleményt. Erasmus összeszorította vékony ajkait 
s csak annyit mondott: »Luther két bűnt követett el: 
egyet a pápa koronája s a másikat a barátok hasa ellen«. 
Azután arra bíztatta a választófejedelmet, hogy ne enged-
jen a pápa követelődzéseinek s a pápa sem tehetett mást; 
egy kicsit engedett. Persze, ha Luther Rómába ment volna, 
hamarosan vége lett volna ügyének, de életének is. Az 
egyezkedés színhelyéül azután Ágostát választották. A pápa 
egy bibornokot küldött, hogy ez Luthert a jó útra vezesse. 
Luther is elindult Wittenbergből. Egyszerű barna csuhájá-
ban könnyen magunk elé képzelhetjük. A polgárság el-
kísérte egy darabig s éltette a hős barátot. Ő azonban 
arra buzdította őket, hogy a Krisztust dicsőítsék. A pápa 
követe udvariasan fogadta. Azonban nem hallgatta el, 
hogy a pápa tanai visszavonását követeli. Luther azt 
mondta, mutassa meg a bibornok, hogy az ő tanai hol 
térnek el az igazságtól ? A bibornok kerülte vitát. »Nem 
vitatkozni jöttem* — mondá — »hanem parancsolnia 
De Luther nem engedett. Szemrehányás, kérés, fenyegetés 
következett erre. Még a megvesztegetés volt hátra. Ezt is 
megpróbálta a bibornok, kitüntetést és jutalmat igért neki, 
ha — meggondolja magát. A büszke olasz csodálkozva 
látta, hogy egy szegény paraszt fia, egy kis vidéki város 
lakója, egy nyomorult barát dacol a keresztyénség fő-
hatalmasságával és ellenáll kéréseinek. »Hát. azt hiszed* 
— kiáltá végre — »hogy a pápa törődik egy német 
paraszt véleményeivel ? A pápa kis újja erősebb, mint az 
egész Németország. Azt hiszed, hogy a fejedelmek majd 
felkelnek, hogy egy ily nyomorult férget védjenek? Abból 
semmi sem lesz. S ha nem védenek meg, ugyan hova 
leszesz?« Luther azt felelte: »Akkor is, mint most, az 
Isten kesében leszek«. 

A kihallgatásnak vége lőn s a bibornok visszament 
Rómába, hogy jelentést tegyen. A pápa elővette menny-
köveit s kiátkozta Luthert. Azután újra írt a választó-
fejedelemnek, hogy ne szennyezze be nevét s ősei emlékét 
az eretnekek védésével. Egyúttal követelte, hogy adja át 
a bűnöst (?) az igazságszolgáltatásnak. A választófejedelem 
nem tudta, hogy mit csináljon. Egyáltalán nem volt biztos 
abban, hogy Luthernek igaza van, de arról sem volt meg-
győződve, hogy téved. Attól félt, hogy ha tovább is védi 
Luthert, egész Németország ellene támad. Addig a pápa 
és Luther közt folyt a vita, de hátha birodalmi átok alá 
vetik a barátot? Ily körülmények közt békére intette 
Luthert, a ki megigérte, hogy az egyház engedelmes fia 
lesz s egy szót se szól a bűnbocsátó cédulákról, ha Tetzel 
is elhallgat. »Az én kicsinységem* — mondá később 
Luther — »nagy szerencsétlenség volt a pápára nézve. 
Nagyon is megvetett. Ugyan mit tehet egy rabszolga ő 

ellene, a világ legnagyobb embere ellen — gondolá ma-
gában. Ha békés javaslataimat elfogadta volna, megsem-
misített volna*. 

De a csalhatatlannak nevezett pápa úgy viselte magát, 
mint tévedésre nagyon is képes, büszke, haragos, halandó, 
ő ugyan nem egyezkedik a wittenbergi prédikátorral gon-
dolá. Ép ebben az időben üresedett meg a császári trón 
s az a botrányos vesztegetés, melyről már szóltam, meg-
indult. Frigyes is megválaszthatta volna magát s tán jó 
lett volna a világra nézve, ha Frigyes vágyott volna magas 
méltóságokra, de a választófejedelem egy cseppet sem 
törődött a császári koronával. így aztán V. Károly, Miksa 
és katholikus Ferdinánd unokája, lett a császár, Spanyol-
ország, Burgundia, Németalföld a két Sicilia s az új világ 
ura. A pápa céljainak megvalósítására alkalmasabb em-
bert keresve sem lehetett volna találni. V. Károly addig 
is hatalmas embert volt s most, hogy Németországot is 
megkapta, ki állhatott neki ellen? Luther ügye V. Károly 
elé került hát. A választófejedelem most már ha akarta 
volna, sem gátolhatta meg a császár ítélethozatalát. Német-
ország figyelt, de nem zúdult fel. A tanulók, az iparosok, 
a kereskedők a reformátor pártján voltak és lelkesedésö-
ket nem is lehetett egészen elnyomni. A sajtó csak úgy 
öntötte a röpiratokat s feltűnt, hogy a nyomdászok is 
mind Luther mellé állottak. A pápisták Németországban 
nem kaptak nyomdákat; műveiket francia és németalföldi 
nyomdák hozták nyilvánosságra. De a fejedelmek közül 
a választófejedelmen kívül, senki sem tört lándzsát Luther 
mellett. A püspökök mind ellene voltak. A nemes urak 
ingadoztak. Természetes helyök a tekintély mellett volt. 
A püspököket azonban nem szerették s ez jogot adott a 
reményre. A mellett rossz szemmel nézték a szerzetesek 
óriási uradalmait. De ki várhatta volna tőlök, hogy föld-
jeiket s életüket egy jelentéktelen barát kedvéért kockára 
tegyék ? 

A császár két évig nem ért rá az ügygyei való fog-
lalkozásra. Azalatt a felek civakodtak s egymással való 
ingerkedésök semmi jót sem engedett sejteni. A pápa egy 
második bullában is megátkozta Luthert és művét. Luther 
az átokra azzal felelt, hogy a bullát nyilvánosan elégette. 

Végre az 152 L-ik év ápril havában a birodalmi 
gyűlés összeült Wormsban, hova Luthert is megidézték. 
Már az a körülmény, hogy az egyház nem bánhatott el 
Lutherrel, hanem a világiak is foglalkozni kivántak ügyé-
vel, mutatja, hogy az idők nagyot változtak. Kitűnt, hogy 
a pápák és püspökök még továbbra is parancsolhatnak, 
a mennyit tetszik, de a világiak többé vakon nem enge-
delmeskednek. A pápa azt várta, hogy a birodalmi gyűlés 
megszabadítja ellenfelétől, bármibe kerüljön. A választó-
fejedelem, a ki jól tudta, hogy miképen szoktak bánni 
azokkal, a kikre az egyház gyanakodott, azt követelte, 
hogy 1. a császár Luthernek menlevelet adjon, hogy 
2. Luther, ha elítélik, szabadon térhessen vissza Witten-
bergbe s hogy 3. a választófejedelem határozhassa meg, 
mi történjék a reformátorral. 

Persze a menlevelek, a mikor egyházi ügyekről volt 
szó, nem sokat értek. VII. Kelemen pár évvel később, a 
mikor szemére hányták, hogy megszegte igéretét, moso-
lyogva mondá: A pápának van hatalma oldozni és kötözni. 
Az egyházi hatóságok előtt az volt jó, a mi rájok nézve 
jó volt s rossz, a mi rájok nézve rossz. A legfenségesebb 
morál is bűnné változott, ha Szent Péternek útjába állt. 
Fél századdal azelőtt a gondolatszabadság eszméje Cseh-
országban keltett mozgalmat s Huss János is kapott men-
levelet, a mikor Constanczba idézték. Mégis megégették. 
A püspökök azt mondták, hogy a menlevél nem védheti 
az eretneket s a XVI. század püspökei is remélték, hogy a 



világi hatalom enged kívánságaiknak. A pápa saját kezei-
vel írt a császárnak, hogy ez érvénytelennek nyilvánítsa 
a menlevelet. A püspökök a pápa értelmében nyilatkoztak, 
a mikor a császár megkérdezte őket. »Van valami demo-
ralizáló a püspöki hivatalban« — mondá pár évvel később 
Luther. »Még jóravaló emberek is megromlanak, a mikor 
a püspökséget megkapják. Mint Júdásba, mikor a falatot 
vette, úgy költözik beléjök a Sátán*. 

Bizonyosra lehetett venni, hogy Luther sohasem 
tér vissza élve, ha más nem védi, csak a menlevél. 
A választófejedelem elhatározta, hogy Luther mellé áll 
egész erejével, ha ez arra határozza el magát, hogy nem 
megy. A reformátoron állt, hogy menjen-e vagy maradjon. 
Ha marad, elmarasztalják in contumaciam, s a császár 
Szászország ellen támad. Ki lesz felelős a polgárháborúért 
s a sok vérontásért, Ínségért, mely nyomába következik? 
Luther érezte, hogy hazáját nem teheti ki veszélynek, 
csakhogy ő megszabaduljon. Ő idézte fel a vihart, s ha 
vért kell ontani, gondola, legyen az én vérem az első. 
És elment. Az úton figyelmeztették, hogy gonosz játékot 
űznek vele, hogy már el van ítélve, hogy a hóhérral 
égettették el a könyveit s hogy halál fia, ha tovább 
megy. Luther megvallotta, hogy reszketni kezdett, mikor 
ezt hallotta, de aztán azt mondá: »Ha annyi ördög 
lesz is Wormsban, mint a mennyi a háztetőn, mégis el-
megyek*. 

Mikor Wormsba ért, a sokaság ujjongva fogadta. 
Egy előkelő úr adott neki lakást s másnap a birodalmi 
gyűlés elé állíták. Fenségesebb jelenetet tán azóta sem 
látott a mi plánétánk, a mióta egy Luthernél még sokkal 
dicsőbb alak állt a római procurator előtt. Ott ült az 
emelvényen a félvilág ura. Mellette jobb és balfelől az 
érsekek, a miniszterek, a fejedelmek. Állj elő szegény 
bányász szerzetes fia, s felelj meg nekik! 

A terem zsúfolásig telve volt. Lovagok, nemes urak, 
kemény, vitéz harcosok csudálkozva tekintettek az egy-
szerű barna csuhás barátra, a ki soraik közt elhaladt. 
Tekintetükben volt valami bíztató. A német nép mindig 
szerette a bátorságot s mikor arra gondolt, hogy őseinek 
mennyi baja volt a pápával, büszkén tekintett a barátra, 
a ki megcibálta a nagy olasz pap szakállát. Magok közt 
elhatározták, hogy Luthert ármány áldozatává tenni nem 
engedik. Egyikök megveregette a szerzetes vállát s azt 
mondta: Csak bátorság, kis barát! Sok nagy bajban vol-
tunk mi már mindnyájan, de sohasem volt annyira szük-
ségünk bátor szívre, mint most neked van. Ha hiszesz 
tanaidban, akkor csak előre az Isten nevében! »Az Isten 
nevében*, felelt Luther »Az Isten nevében előre!* 

Mint Ágostában, most is arról szólt az ének, hogy 
Luther megszegte az egyház törvényeit s oly tanokat hir-
detett, a melyeket a pápa hamisaknak nyilvánított, Vissza 
vonja-e azokat vagy nem ? Mint Ágostában, úgy Worms-
ban is azt felelte a reformátor, hogy bizonyítsák rá téve-
dését. Ne csak állítsák, hanem bizonyítsák is be tanai 
helytelenségét. Máskép nem vonja vissza azokat. És ezen 
fordul meg az egész dolog. Az volt a kérdés, hogy a 
világ végéig is azt tartsák igaznak az emberek, a mit a 
pápa annak mond? Vagy pedig hogy attól fogva a pápa 
szavait is megpróbálják a rendes bizonyító eljárás tüzé-
ben. Nem kell ahhoz nagy bölcseség, hogy a bűnbocsátó 
cédulák haszontalanságát belássuk. De az értelmi erőnél 
hatalmasab tényezőre volt annak szüksége, a ki szembe 
mert állani azzal a tannal, a mely szerint pár fillérért 
a purgatoriumból ki lehet szabadítani a lelkeket. Kivált, 
ha meggondoljuk, hogy e tan mögött ott állt a tömeg 
hiszékenysége s egy óriási hatalom fénye s pompája. Ügyes 

okoskodással ezer okokat is fel lehet hozni, a mint hogy 
fel is hoztak, ama tan mellett. Csakhogy a becsületesség 
mindig ellene nyilatkozott. Eszesség és gazság sokszor 
haladtak már egy úton egymással jó békességben: igaz-
elméjüség és gazság soha. Luther rátekintett Tetzel arcára 
s azt mondta: »Ti nem bűnbocsánatot adtok, hanem csa-
lást űztök az ég nevében s magatok is jól tudjátok, hogy 
csalás, a mit míveltek *. Tudták is. Minden ember lelki-
ismerete azt visszhangoztatta, hogy Luthernek igaza van. 

Bátorság, becsületesség, igazelméjűség: ezek voltak 
az igazi nagyságnak fő jellemvonásai minden időkben. Az 
első keresztyén hittérítők, a mikor pogány népek közé 
érkeztek, nem sokat bizonyítgattak, hogy emberi kéz által 
csinált bálvány nem lehet Isten. A pogány papok még 
tán le is bírták volna őket ügyesebb bizonyítgatásaikkal. 
Hanem a hittérítők egyszerűen ledöntötték a bálványokat 
s aztán azt mondták: »Nézzétek! Ilyenek a ti iste-
neitek!* Egyszerű és sikeres az ilyen bizonyítás. Ha-
nem a ki használja, az vessen számot magával s gon-
dolja meg, hogy vakmerő bizonyításáért halállal lakolhat. 
Hanem az igazság csak így mehet előre. A forma válto-
zik; a dolog ugyanaz marad. Babona, ostobaság s gazság 
a világ végéig arra törekesznek, hogy pókhálót szőjjenek 
a lelkiismeret körül s e pókhálót csak az igaz elméjűség 
és bátorság téphetik szét. Attól a pillanattól kezdve, hogy 
Luther ott hagyta a császárt, az absolutizmus varázsa 
meg volt törve s a reformáció diadala biztosítva. A pápa 
hatalma megdőlt, a világi hatalom lerázta az igát s az 
emberi tekintély húrjait tovább feszíteni nem lehetett. A 
császár maga, öntudatlanul bár, némileg meghódolt a 
magasabb álláspont előtt. A pápa bíztatta, hogy szegje 
meg szavát. A pápa azt mondta ezzel, hogy a becsület 
és erkölcs, nem jöhet tekintetbe, ha az ő érdekei forog-
nak kockán. A császár elutasította a pápa kérelmét s 
ezzel elismerte, hogy fölötte és a pápa fölött, egy maga-
sabb szellemi hatalom áll. A pápapártiak kétségbeesett 
eszközhöz nyúltak, tőrrel akarták helyreállítani a pápa 
megsértett tekintélyét s orozva akarták meggyilkolni a 
reformátort. De a gonosz terv meghiusult. A választó-
fejedelem Wartburgba vitette Luthert. 

A császár és Luther sohasem találkoztak többé. A 
yuste-i barátok, a kik Károly halálos ágya mellett állottak, 
valami olyat állítottak később róla, a mit alig hihetünk 
el. Hogy megbánta volna szótartását s hogy szemrehányást 
tett volna magának, miért eresztette ki keze közül a fő-
eretneket. Meglehet, hogy mikor a végóra közelgett, az 
erők elfogyatkoztak, a halottas szoba levegője összeszorult 
s a halál angyala rémülettel töltötte el a császárt, meglehet 
mondom, hogy ekkor a nemesebb természet engedett a 
barátok befolyásainak s a gyóntatóatya kierőszakolta a 
vallomást, a mit oly nagyon várt. De V. Károly, bár r. 
katholikus volt teljes életében, mindig férfiúnak mutatta ma-
gát s a vustei barátok elbeszélésével merőben ellenkezik az 
a kétségkívül hiteles nyilatkozat, a melyet akkor tett a 
császár, a mikor már az eretnekség széles utat tört magá-
nak. 26 évvel a wormsi nagy nap után, a mikor már 
Luther a sírban pihent s nevét azzal a gyűlölettel emlegették 
az emberek, a melyet az iránt az ellenség ellen szoktak 
érezni, a ki nagyon erősnek bizonyult velők szemben: a há-
ború viszontagságai Wittenbergbe vitték a császárt és sere-
gét. A barátok azt tanácsolták neki, hogy álljon boszút az 
eretnek csontjain A császár azt parancsolta, hogy vezessék 
Luther sirjáboz, a mint ott állt, mélyen elmerülve gondola-
taiba, valaki azt tanácsolta, hogy ássák fel a holttestet és 
égessék el. A gondolat egyáltalán nem volt rendkívüli. Sok 
eretnek csontjait égette már el a római egyház, nem tűrhet-
vén, hogy a gonosz ellen csont jai »szentelt földben* (!) pihen 



jenek. Egyetlen egy római katholikus fejedelem sem riadt, 
volna vissza a terv megvalósításától. Károly azonban azt 
felelte: »Holtakkal nem harcolok*. 

Froude után angolból. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

Vallástétel Krisztusról a XVI. és XIX. 
században. 

(Folyt, és vége.) 

Jézus nevéről vallást tenni ma talán szükségesebb 
és nehezebb, mint volt a reformátorok idejében. Akkor 
csak egy ellenfél volt — a íanatismus, a babona. De Isten 
azt akarja, hogy egyháza ellenségei kimutassák magukat, 
hogy a diadal annál dicsőbb legyen — megengedte egy 
új és nem kevésbbé félelmes ellenségnek, a materialismus 
és hitetlenségnek támadtát is. Ennek légköre kiterül min-
denüvé a föld alacsony és magas helyeire, a tudományos 
intézetekbe, műhelyekbe, a család szentélyébe, megmérgezé 
mindazon forrásokat, melyekből a nemzet-élet táplálkozik. 
A sátán minden erejét kifejti ma. Balján a fanatismussal, 
jobbján a hitetlenséggel igyekszik az egész világra kiterjedő 
birodalmát megalapítani. S ki fog neki ellent állni, ha ti 
nem. a kik bírjátok fejünknek igéretét: »A békeségnek 
Istene pedig megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar*. 
»Bátorítsátok magatokat és emberkedjünk — mondjuk mi 
is Izrael egykori vezérének buzdítását ismételvén — a mi 
nemzetségünkért és a mi Istenünknek városaiért; és az 
Úr cselekedjék úgy, a mint néki tetszik!* 

Nem bátorítok az események ? De hát mikor fejtette 
ki Isten ellensége erejét úgy, hogy Krisztus az egyház feje 
üdvösségünk fejedelme még magasabbra ne emelte volna 
zászlaját? Az ellenfél akárhányszor rombolva üvöltötte: 
»tiporjátok el őket! tiporjátok el őket!* De mindig ők 
tiportatának el, »a juda törzséből való oroszlán« diadal-
maskodott felettök mindig. Nem látjátok-e, hogy olyan 
országokat, a melyekben még néhány éve senki sem vállá 
Krisztus nevét, ma már betölté az ő dicsősége? »Lésznek 
gabonakévék a földön, a hegyeknek tetején, akképen meg-
indul annak a gyümölcse, mint a Libanus; és virágoznak 
a lakosok, mint a földnek füve.* A távoli szigetek felkel-
nek s karjaikat nyújtják felétek; az életnek zaja átjárja 
a világot, mintha valaki csatára hívná össze híveit. *A te 
birodalmadnak pálcáját kibocsátja az Úr Sionból ezt 
mondván: Uralkodjál a te ellenségidnek közepette. * 

Harcoljunk Istennek gyermekei! harcoljunk Jézus 
nevének vallásával. Testvéreim ! Jézustól megváltatva kö-
telességünknek, örömünknek és dicsőségünknek tartsuk 
róla nyilván vallást tenni az emberek előtt. Igaz, ma már 
nem teszünk vallást, mint ama hősök, kikről most meg-
emlékezünk ; talán a trombita zengése sem egy bizonyos 
csatatérre szólít minket: de mindegyikünknek ott kell val-
lást tenni az Úrról, a mely helyzetbe az Isten állított 
bennünket. Lényeges különbség van korunk és ama kor 
között. A reformáció idején egy-két nagy név volt a harci 
jelszó. Ma az élő Isten hadseregének nincs feje a földön; 
minden név áldott homályban marad. Egy vezérünk van: 
Jézus Krisztus. Érzitek mily nagy felelősség háramlik ebből 
reánk? Ma nem egy-két hírneves főnökbe kell bizakodnunk; 
kinek-kinek saját helyén kell harcolni, mintha egyedül tőle 
függene a győzelem. Nem nagy ütközetek, hanem az egye-
sek küzdelmei által akarja Sión királya megalapítani biro-
dalmát. S annak sorsa tőlünk mindnyájunktól függ. »A 
kik bolondoknak állíttatnak e világon azokat választotta 
Isten, hogy a bölcseket megszégyenítse: és a kik e világon 

erőteleneknek állíttatnak, azokat választotta Isten, hogy az 
erőseket megszégyenítse. És a kik nemtelenek e világon, 
és semminek állíttatnak, azokat választotta Isten és azokat, 
a melyek nincsenek, hogy a melyek vágynák azokat el-
törölje, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test is.* Ha 
kunyhóba helyheztettél — tégy Krisztusról vallást kunyhó-
ban. Ha gazdagságba helyheztettél, tégy ő róla vallást a 
jólétben és bőségben. Ha a hatalom székébe vagy hely-
heztetve, tégy vallást ő róla a trón zsámolyánál, mint 
tevék egykor ama fejedelmek. Egyetlen egy alkalmat se 
szalassz el arra nézve sem a családi körben, sem a köz-
életben : »Az Űr Istent szenteljétek meg a ti sziveitekben. 
Legyetek pedig mindenkor készek megfelelni nagy aláza-
tossággal és becsülettel azoknak, a kik számot akarnak 
venni a ti bennetek való reménységről*. Ez az, a mit 
Krisztus kiván tőlünk. Ez a mi fegyverünk. Egyedül az Ő 
neve segít diadalra bennünket; az ő neve ledönti a setét-
ség birodalmát és szétszórja a setétség erősségét. »Az 
Isten őt felmagasztalá és ajándékoza néki oly méltóságot 
mely minden méltóság felelt való méltóság, hogy a Jézus-
nak nevére minden térd meghajoljon, mennyeieknek, föl-
dieknek és föld alatt valóknak térdek * 

Krisztus tanítványai! Az igazságok, melyekkel a vilá-
got meggyőzhetjük és sokakat a Megváltóhoz foglyul vihe-
tünk ugyanazok, a melyeket az apostolok, reformátorok 
és a fejedelmek vallottak. Az emberek változhatnak, de 
»Jézus Krisztus tegnap és ma ugyanazon volt, mindörökké 
is ugyanazon lészen*. Azt a Krisztust kell hirdetnünk, a 
kiről Pál, Péter és János, a kiről Luther, Kálvin és Beza 
vallást tettek. Azt kell mondanunk, a mit ezek mondának: 
>Természettől bűnösök és kárhozat fiai vagyunk«. Velük 
kell mondanunk: »Uj teremtményekké kell lennünk, hogy 
Isten országát megláthassuk*. Tegyünk bizonyságot az 
Isten igéjében foglalt igazságokról — ez a Jézus Krisztus-
ról való vallástétel. Nem új találmány ez, a mit vallanunk 
kell, hanem örök igazság. Az emberi rendszerek és tudo-
mányok folyton változnak, soha össze nem egyeznek: de 
Isten igazsága folyton ugyanaz. Bizonyosak lehettek, hogy 
Krisztus a világ előtt ma is, miként az evangelium és a 
reformáció idején vala — »Ismeretlen Isten*. Egyik azt 
mondja rá »ezek régi és elavult tanok*; mások meg, hogy 
ezek »új dolgok*. Igen, az általunk hirdetendő igazság 
régi, mert azt már Isten még a világ teremtése előtt el-
határozta. Igen, az az igazság új, mert minden bűnös 
mint kijelentést ösmeri meg, a midőn érteni kezdi azokat, 
a mikről addig fogalma sem volt. A hiú lárma ne zavarjon 
meg bennünket. Ez a mindig régi és mindig új igazság 
kétszer újítá meg ezt a világot. Álljunk szilárdan és bízzunk 
harmadszor is és örökre megujítandja. »Jói tudom, hogy 
az én Megváltóm éh* 

Előre azért, seregek Urának katonái, küzdjünk fér-
fiasan. Elhatározottságot, erőt buzgóságot és teljes önát-
adást kiván tőlünk a mai kor, mert a világ ma félelmesebb 
fegyvereket használ, mint az apostolok és a reformátorok 
idejében. A környezőink, sokszor a legjobb barátaink hideg-
sége, megvetése sziveinken sajgóbb sebet üt, mint ellen-
ségeink és a világ szeretete, az emberektől való félelem 
sokkal több embert tett hűtlenné, mint a hóhér bárdja. 
Azért legyünk erősek és bátrak, függeszszük szemeinket 
Isten ügyének bizonyos diadalára. A vezér, a kit köve-
tünk, immár legyőzte minden ellenségeit. »Megfosztván a 
birodalmakat és a hatalmasságokat, azokat nyilván muto-
gatta, diadalmat vévén azokon a keresztfa által«. S a 
világ fölött való uralom megígértetett néki: »Én pedig 
választottam az én királyomat Sionon az én szent hegye-
men. Megbeszélem az Úrnak dekrétomát, ki ezt mondá 
nékem : »Én fiam vagy te. ma szültelek tégedet. Kér-



.jed tőlem és adom néked a pogányokat örökségül és a 
földnek határait néked birodalomul«. A világ királya immár 
betölteni akarja az igéretét. »A pogányok már gyülekeznek 
Jesai gyökeréhez, a ki sok népeknek zászlója lőn.« Immár 
»az Úr másodszor veti kezét az ő népe maradékának meg-
keresésére*. Immár az Űr, a mi elhagyatott egyházaink-
ból összegyűjti az övéit; és »a fényes hajnali csillag* fel-
kél a hosszú éjszaka után. Krisztus katonái! harcoljatok 
örömmel és bátorsággal tudván, hogy az Úr ügye, a ti 
ügyetek; teljesedjék be szivetek szent bátorsággal, »mert 
nem adott nékünk az Isten félelemnek lelkét, hanem erő-
nek lelkét*. »A ki diadalmas lészen — mondja az Úr — 
mindenekkel bírni fog, a félelmeseknek pedig részek a 
második halál.« Higyjetek és reméljetek, mert voltak, mint 
Pál mondja, a »kik hit által országokat meggyőztek, az 
Ígéreteket elvették, oroszlánoknak szájokat bédugták«. 

Mindazáltal szeretteim, emlékezzetek meg arról, hogy 
a mi harcunk a szeretet harca. Isten országát keserű 
gyűlölséggel nem terjeszthetjük. Mi a mi teendőink ? Nem 
eszközöknek kell-e Isten kezében lennünk embertársaink 
üdvére? És hogyan munkáljuk embertársaink üdvét, ha 
nem szeretjük őket? Emlékezzetek meg arról, hogy Jézus, 
a mi fejünk, szeretetben jelent meg a földön, szeretet által 
győzé meg a világot s váltá meg népét. >Mikor látta volna 
pedig a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, hogy 
elfáradtak volna és elszéledtek volna, mint a pásztor nél-
kül való juhok.« »Széjjel járt, jót tevén.« Oh, ha több 
szeretet volna sziveinkben, mennyivel dicsőbb diadalt vehet-
nénk a világon, és mennyivel több »haláltól megszabadult, 
lelket* láthatnánk! Szeressük azért a lelkeket! Vigyázzunk, 
ne kiáltsuk »békesség, békesség!* ott. a hol ugyan nincs 
békesség. De őrizkedjünk a szűkkeblűségtő!, a keserű viták-
tól, az uralkodni vágyástól. Hogy ügy szóljak Krisztus 
katonájának igazság legyen a teste s szeretet a ruhája. 
»Isten nem a félelem, hanem a szeretet lelkét adta nekünk.« 

És végül ne felejtsük, hogy a Krisztus nevéről való 
vallástételünk küzdelmében a bölcseség vezessen bennün-
ket. Isten országát hamarkodással, testi buzgósággal ter-
jeszteni nem lehet. Ez csak a »vakmerők és felfuvalkodot-
tak* módszere. Mily szép példát mutattak e tárgyban 
elődeink háromszáz évvel előbb. Ne bízzunk magunkban. 
Ne saját erőnkben, buzgalmunkban és bölcseségünkben. 
Mielőtt cselekednénk, kérdjük meg az Urat. Mindig a leg-
nemesebb célt válaszszuk, és a legjobb, legtisztességesebb 
eszközöket. Törekedjünk az onnét felül való bölcseségre. 
mely »nem földi, testi és ördögi, hanem tiszta, békességes, 
mértékletes, engedelmes, teljes könyörületességgel és jó 
gyümölcsökkel, ítélettétel nélkül és tettetés nélkül való*, 
mert, mint az apostol mondja »nem félelemnek lelkét, 
hanem a józan elmének lelkét* adta nekünk az Isten. 

Az Úr igéjének szolgái! Kétszeresen, testvéreim, ti 
hozzátok intézek most buzdító szavakat: vajha híveknek 
találtatnánk ama harcban, melyre az örök szeretet minket 
elhívott'.Testvéreim imádkozzunk! Imádkozzunk magunkért 
és másokért! Övezzük fel magunkat igazsággal és szere-
tettel ; hirdessük bátran az Istennek akaratát, hirdessük 
híven és érthetően »mert ha — mondja a Szentírás — 
a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a 
harcra?« »Sion őrállói! fuvaljuk meg a trombitát, midőn 
látjuk jőni a fegyvert, nehogy valakik elveszessenek kö-
zülünk*. Az Úr nyájának pásztorai! legeltessük a nyájat. 
^Prédikáljuk az igét mind alkalmatos, mind alkalmatlan 
időben; feddődjünk, dorgálódjunk; intsük a hallgatókat, 
minden szelídséggel és tanítással«, mert így »megtartjuk 
mind magunkat, mind azokat, a kik minket hallgatnak«. 

Gyülekezeteink elöljárói, munkatársaink; és ti, föld-
nek nagyjai! Kövessétek e dicső fejedelmek példáját, a 

kiknek hűségéről és dicsőségéről most emlékezünk. Tanul-
játok meg tőlök. hogy az igazsag nem a lelkészek kizáró-
lagos tulajdona, hanem a tietek is, mindeneké. »Ne szé-
gyeneljétek Isten evangéliumát.« Miként ama fejedelmek 
az ige szolgáinak hatalmas támogatói valának, támogas-
satok mi is minket érzelmeitekkel, imáitokkal. Egyesüljünk 
az igazság tudományának védelmére, melyet Isten egy-
házunkra bízott. »Kérünk pedig titeket, Atyámfiai, — 
mondja Szent Pál — hogy becsüljétek a kik munkálkod-
nak ti köztetek és néktek előttetek járók az Úrban, és 
intenek titeket; és azokat felette igen szerelmeteseknek 
tartsátok az ő munkájokért. Békességesek legyetek ti köz-
tetek egymással.* 

És ti, Krisztusnak különféle korú, rendű és rangú 
tanítványai, »járjatok úgy, mint illik a ti hivataltokhoz, 
melylyel hivattatok*. Tegyetek vallást .Jézusról egész éle-
tetekkel. »Vigasztaljátok azokat, ak ik félelmes szívűek: az 
erőteleneket segéljétek, tűrők legyetek mindenekhez«. Ha 
éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia. A 
jótéteményt kövessétek mindenkor, mind ti magatok közt 
egymáshoz, mind pedig mindenekhez. Mindenkor örüljetek. 
Annak hatalmas dolgait hirdessétek, a ki titeket a setét-
ségről az ő csudálatos világosságára hívott. Úgy fényljék 
a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiket és dicsőítsék a ti mennyei Atvátokat«. 

Az Úr betölti néktek tett igéretét. Eljő, körülvéve 
szent angyalaival. így szól majd hozzátok: ».lőjj testvérem, 
ne félj! te vallást tettél rólam az emberek előtt, én is 
vallást teszek rólad az én mennyei Atyám előtt. Atyám! 
Ő az enyém; az én megváltottam; az én barátom! Szövet-
séget kötött velem. Vallást tett rólam a világ bajai közt, 
én is vallást teszek róla a dicsőségben. »Adok néki fejér 
kövecskét és felirom az én Istenemnek nevét!« »Menj be 
a te uradnak örömébe!* 

Merle d'Aubigné után Csizmadia Lajos. 

B E L F Ö L D . 

N y i 11 l e v é l . 
(Dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. tanár úrnak.) 

Kedves Barátom! E becses lap f. é. 47-ik számának 
irodalmi rovatában »Az Augustana confessio magyarul* 
című cikkedet nekem ajánlva közlöd. Meg lehetsz győződve, 
hogy ha néven nem szólítasz, engem ugyan meg nem 
szólaltatsz. 

Valamikor cikkes ember voltam én is, most még a 
hová becsületbeli dolog volna hébe-hóba írnom, a derék 
»Őrálló« is szégyenemre hordja fején nevem, mert hi-
szen én nemcsak, hogy főmunkatársa, de sőt bizony, a 
mióta a theologia akadémia igazgatójává tettek, semilyen 
munkatársa sem tudok lenni, noha kötelességeimnek sze-
retek eleget tenni. De a te cikkedre mégis felelnem kell. 
Felelnem, mert annak tartalma engem nemcsak személyesen, 
hanem hivatalos állásom szerint is érint. 

Kezdjük a végin a dolgot. Ünnepélyes fogadástételre 
szólítasz fel minket evang. theologiai tanárokat, hogy 
ezentúl, felsőbb hatósági intézkedésre nem is várva, min-
den második évben kombináltan a harmad s negyed éves 
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theologusoknak heti egy vagy két órában adjuk elő vala-
melyik seminariumban az ágostai hitvallást. Ha cikked 
végét ugyanannak elejével vetjük össze, a hol is azt mon-
dod, hogy te e tanévben már ötödízben fejtegeted az 
eperjesi theologián felváltva latin és német nyelven (talán 
a latin és német szöveg alapján ?) az ágostai hitvallást, 
akkor felhívásodat körülbelül magyarán így is lehetett 
volna formulázni: pozsonyi és soproni evang. theologiai 
professorok! kövessétek Eperjest, magyarázzátok ti is év-
ről-évre az ágostai hitvallást, avagy nem tudjátok-é, hogy 
az a mi alaphitvallásunk, az a mi tulajdonképeni luthe-
ránus symbolumunk, a milyen a reformátusoknak nincsen, 
sőt a minőt még magok az apostolok sem csináltak ? 

Hát kedves Barátom,' nagy a te buzgóságod, de egy-
ről a te nagy buzgóságod közepette mégis megfeledkeztél. 
Megfeledkeztél arról, történetíró létedre, hogy ugyanazt a 
felhívást, a mit te e becses lapban minap közzétettél, igaz, 
más alakban, nem szavakba, hanem tényekbe foglaltan, 
mi pozsonyi theologiai akadémia már ezelőtt nem öt, 
hanem közel tizenöt esztendővel kiadtuk. Ha megnézed 
legelső értesítőnket, annak 179-ik lapján ott találod a 
tantárgyak közt: » Confessio Augustana« olvasása heti 
két órában s azontúl csaknem minden évi értesítő ugyan-
ezt jelenti, sőt jelent még többet is. Jelenti, hogy mi a 
tárgyalás körébe bevontuk evang. egyházunknak többi 
symbolikus iratait is, hogy az Augustana confessio csak-
nem évről-évre ismétlődő magyarázatán kívül eddig elő-
vettük többször az Apologiát, az Articuli Smalcaldici és 
Cat. minor és major-t, sőt még a Formula Concordiae-t is. 
S a mikor esetleg hitvallásainkkal külön nem foglalkoz-
tunk, külön órát szenteltünk azon egyházi iratoknak, a 
melyeknek idegszálai épen a mi közhitvallásainkba mélyen 
benyúlnak, minők p. o. Augustinus iratai, Thomas a 
Kempis: »De imitatione Christi«-je és Anselmus »Cur 
Deus homo«-ja. Ez utóbbi különösen a mi derék, s haló-
porában is áldott Vasskónknak volt kedves könyvecskéje. 
S megemlíthetném még azt is, hogy ugyancsak semináriu-
mainkban s még inkább a szakvizsgálati anyag körében 
alaposan foglalkoztak ifjaink a legkiválóbb dogmatikai 
művekkel s ezek között első sorban épen Melanchton 
Loci-jával is. S tettük mind ezt önként, mert úgy véltük, 
hogy e részben felsőbb hatósági utasításra, vagy máshonnét 
jövő felhívásra várni, kötelességmulasztás lett volna. 

Ezzel körülbelül megfeleltem kedves Barátom cikked-
nek azon részére, a mely engem hivatalos állásomban, 
mint a theologiai akadémia igazgatóját érint. De nem 
akarok adós maradni cikkednek azon részére sem, a mely 
egyenesen személyemnek szól. Ha nem ismernélek téged, 
azt kellene gondolnom, hogy te nálam egyebet fel sem is 
tételezel, mint a magyaros tollat, midőn felszólítasz, hogy 
ajándékozzam meg egyházunkat a millenniumra az ágostai 
hitvallás latin szövegének fordításával, mert a mi e feladat 
megoldásához a tollon kívül még szükséges, azt te nagy 
ügybuzgóságodban szinte mind készen nyújtod nekem, 
még a te diákkori halle-wittenbergi jegyzeteidet is. Sőt 
mintha már meg is csináltad volna a dolgot, elárulod 

(előttem teheted, én vissza nem élek vele) mások előtt 
munkatervezetedet is. 

Hát kedves Barátom mind szép dolog az, a mit te 
mondasz, de egyről megint megfeledkeztél: Az Augustana 
Confessio fordítása és kiadása iránt, nálunk már sokkal 
hatalmasabb tényező, a Luther-társaság ép minapában 
intézkedett. Valaki kész már a munkával, ajánlatát is 
megtette s mihelyt a munkát benyújtja s a bírálat meg 
lesz, rövid idő múlva a kiadás is megtörténik. Ezt olvasom 
az »Evang. Családi lap« f. é. október 31-iki számában. 
Ez a lap a Luther-társaság lapja, a mi benne van, annak 
tehát igaznak kell lenni. 

Ha erről tudtál, nem jó cselekedted, hogy engem is 
bevontál ebbe a dologba, mert manapság minden bokor-
ból gyanú leskelődik. Még bizony kisütik, hogy mi egy 
kézre dolgozunk. Nem úgy kedves Barátom! a Luther-
társaságot csak hagyjuk menni a maga útján, a mibe bele 
fogott, végezze. Vajhajói is végezné. Én a mások hibájába 
esni nem akarok ép a közjó miatt. 

Pedig ez esetben volna okom a szeget-szeggel elv 
követésére. Ha már benne vagyunk, kimagyarázom maga-
mat, legalább tanulsága is lesz cikkezésünknek. 

Volt nekünk itt nem régiben egy lapocskánk, »A mi 
Otthonunk« s volt annak a lapnak egy bolygó csillagja 
is, »A mi otthonunk k ö n y v e s h á z a A lap életre valónak 
bizonyult, 1200 mívelt család fogadta be otthonába s még 
ma is sokan, igen sokan fájlalják kora kimúlását. Ez a 
lap akkor érezte meg az első érvágást, mikor a Luther-
társaság vette gvámolításába. Azt kívánta tőlünk, hogy 
homlokára véssük: »Megjelenik a Luther-társaság párto-
lásával«. Hát megjelent — és elveszítettük előfizetőinknek 
harmadrészét, vagyis csaknem az összes ev. református 
családokat. Sovány kárpótlás volt nekünk ekkor az a 200 
frt subventio. S mi történt ? A lap még élt, küzdött be-
csülettel s egyszer csak megvonta tőle a Luther-társaság 
minden megokolás nélkül azt a csekély támogatást is. 
No ezt a második érvágást aztán már kiheverni nem 
tudta: elvérzett. 

Hasonló sorsra jutott »A mi Otthonunk« könyves-
háza is; pedig 36,000 darab iratkát juttatott el evang. 
népünk hajlékaiba oly olcsó áron, a minő még nem volt 
a protestáns egyházban. S nem akadt ember, a ki ezen 
nagy missziót teljesítő vállalat érdekében szót emelt volna. 

Hanem azt szépen eltűrjük, hogy ezreket költsünk 
oly iratokra, a miket drágaságuk miatt senki nem vesz s 
a miket most, nehogy a bizományosnál por egye meg, ingyen 
osztogatnak széjjel s szépen eltűrjük azt is, hogy az élet-
erős fát kivágva, annak helyére nagy áldozatokkal új cse-
metét ültessünk. 

Ez a mi nagy hibánk. Meglevő vállalatainkat újabb 
meg újabb vállalatokkal magunk teszszük tönkre. Nem gyűjt-
jük s tömörítjük az erőket, hanem szétszórjuk, Szomorú 
példa rá ennek az ősi protestáns lapnak a sorsa is. Székács 
és Török öröke pusztuljon, az mindegy. A tölgy kidőlhet, 
csak gyalogbodza legyen elég. 



És látod kedves Barátom, így vagyunk mi minden 
téren, azért nem megyünk semmire; így vagyunk a theo-
logiákkal is; folyton kísérletezünk, mindég újat és nagyot 
akarunk alkotni s ezenközben, a mink van, az elvész, 
tönkre megy. Nem a meglevőt fejlesztjük, hanem ködképe-
ket rajzolunk — a levegőbe. 

Ha »A mi Otthonunk* s annak Könyvesháza meg-
marad, akkor — hogy a felvetett dologhoz térjek vissza — ma 
már megvolna az Augustana Confessio is újabb magyar 
fordításban, bevezetéssel s magyarázó jegyzetekkel ellátva, 
mert bizonyságot tehet róla Baltik püspökünk, kivel e tárgy-
ban leveleztem is, pár év előtt az már programmba volt 
véve. Megnyugtató csak az, hogy most a Luther-társaság 
programjába is bekerült. Várjuk tehát, míg megjelen. Mi 
pedig kedves Barátom addig is csak haladjunk a magunk 
útján és magyarázzuk azt az Augustanat ti Eperjesen, mi 
többiek meg Pozsonyban és Sopronban, mert bizony én 
is azt tartom, hogy szükséges dolog azt mi nékünk ismerni. 
Isten veled! 

Hű bajtársad: Dr. Masznyik Endre, 
theol. akad. igazgató. 

N E K R O L O G . 

Herfurth József, 
1820—1895. 

November huszonkilencedikén egy lelkes hazafit, 
derék protestáns tanárt kisértek ki végső útjára Eperjesen; 
Herfurth József volt az, a ki majdnem félszázados tanári 
működése alatt ismert és becsült alak lett a protestáns 
társadalomban s halála híre messze vidékeken fog rész-
vétet kelteni. 

Herfurth József 1820. nov. 16-án született Eperjesen, 
itt járta iskoláit, külföldi tanulmányai végeztével s pár 
esztendős nevelői működése után, ide választották meg 
tanárnak 1850-ben s ez időtől fogva az eperjesi collegium 
fáradhatatlan lelkes munkása volt. Kezdetben a theologián 
tanított egyháztörténelmet, azután a jogi szakon is tartott 
előadásokat. 1852 óta azonban működésének főtere a gim-
názium volt. Ehhez fűződnek munkás élete legérdekesebb 
eseményei. 

Az abszolutisztikus törekvések ellen kevés ember 
küzdött olyan lelkesedéssel, mint Herfurth kis körében. 
A történelmet tanította. Jött a rendelet, hogy könyvéből 
ki kell vágnia azokat a lapokat, melyek a magyar sza-
badságharcról szóltak. Bement az osztályba, kirendelte a 
fiukat egymásután s egy temérdek nagy ollóval óvatosan 
kivágta a lapokat, azután — szépen visszaadta azokat a 
fiúknak s figyelmükbe ajánlotta, hogy jól becsüljék meg. 
Tartott a tilalom ellenére is »Magyar társaság*-i gyűlé-
seket, folyton bíztatta, nevelte az ifjúságot a szabadság 

szeretetére. Irt magyar és világtörténetet telve lelkes 
szabadságszeretettel. Persze akkor nem nyomathatta ki, 
de írásban messze vidékeken elterjedtek lelkesítő munkái. 

Munkáját nemesen végezte el s most pihenni tért. 
Temetésén az egész collegium s nagyszámú közönség vett 
részt. A collegium előtt felállított ravatalnál Hörh József 
collegiumi igazgató mondott megható szép emlékbeszédet, 
búcsúztatónak a sírnál, Stehlo János evang. lelkész be-
széde után, Hamvas József collegiumi gimnáziumi tanár 
szavalta el alkalmi költeményét, utána Osztermann Ernő 
VIII. oszt. tanuló a «Magyar Társaság* alelnöke búcsú-
zott el körük sok éven át lelkes elnökétől. 

Hamvas József költeményét itt adjuk egész terje-
delmében : 

Herfurth József sírjánál. 

Ez most hozzád a legelső szavam 
Nemes munkás! te elpihent erő. 
És látod mégis jól ismertelek 
S ismerni fognak sok késő időkig 
Minden, kik forró szívvel lépik át 
A tudományok szentelt küszöbét, 
A hol nyomod van s örök életed. 
Mert nem a név hiú csillogtatása, 
Nem oszlop mit a muló év ledönt. 
Nem ez az élet legméltóbb jutalma : 
De ha emléke a szivetekben él 
És példa lesz a jóra és nemesre, 
Ha alap lesz, a melyre jobb jövőt 
Munkás kezekkel rak hálás utód. 

Bevégezéd élted történetét; 
De azt hirdetted, hogy a mi letűnt, 
Az nem veszett el; lelke él tovább. 
Te értetted eltűnt idők igéjét 
S ajkad tanított mást is érteni. 
Nem voltál Caesar, kiknek győztes útját 
Holttestek és rablánc szegzi be, 
Nemesebb voltál, te élni tanítál 
S szeretni a szabad magyar hazát. 

Bámulva áll majd a késő utód, 
Ha forgatja hazánk történetét 
S elnézi azt, hogy kicsiny nemzetünk 
Porig alázva, összetörve, zúzva, 
Megbírta még a harcot és dacolt. 
Mikor pedig a jobb nap felderült, 
Ifjú erővel hogy áll talpra mind 
És munkáját egész világ csodálja. 
Ki fejti meg ez érthetlen csodát? 
Csak az, ki tudja, mintha tudtad azt, 
Hogy nemzeteknek sorsa és jövője 
Tanítói kezébe van letéve. 
Áldott, melynek oly tanítói vannak, 
A mint te voltál: mester és apostol! 
Tested leszáll a föld rideg ölébe 
S csupán csak köny, mit néki adhatunk, 
De lelked, az itt lebeg fölöttünk . . . 
Nem, nem fölöttünk . . . ott van boldogan 
Üde levél és lágy szirmok között; 
Gyönyörködik színükben, illatukban. 
Mint életében annyi szép napon, 
Ha gond és munka engedék neki. 

De hova mész virágok kedvelője, 
Ha azt a díszt a föld majd elnyeli? 



Hideg, ködös lég nem nevel virágot; 
Bolyongásod nyugalmát hol leli ? 
Jöjj oda, hol az élet tavaszának 
Virági nyilnak: iskolánkba el. 
Légy ott az áldás, bíztató remény, 
S minden, mitől nemesül a kebel. 

Nem búcsúszó ez, az nem illik hozzánk! 
Mert nyelje el bár őt a föld pora, 
Ameddig élte eszményei élnek, 
Addig az ember nem hal meg soha! 

Hamvas József. 

I R O D A L O M . 

** Az év vége közeledik. Ezért bizalom-
mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni sziveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is t isztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra. hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől, hogy önként vállalt kötelességoknek ők is 
megfeleljenek. 

** Nemzeti állam és népoktatás. Szathmáry 
György kultuszminiszteri tanácsos ily című szép munkáját 
Il-ik kiadásban bocsátotta közre a Lampel R.-féle könyv-
kereskedés. A könyv voltakép kisebb értekezések és tanul-
mányok gyűjteménye, de ezek mindenikében egy szív 
dobog, egy lélek pezseg, egy eszme uralkodik: az erős, 
a forró, az izzó faj- és kultura-szeretet. Magyarországot 
másodszor, kulturailag, a népnevelés erkölcsi eszközeivel el-
foglalni : ez az értekezések közös vezéreszméje. Ezt sürgeti 
»égő fajszeretettel, sarkaló vágyakozásokkal és kecsegtelő 
reményekkel*. A ki a népnevelési intézmények társadalmi 
és kulturális jelenségéről biztos tájékozódást keres: az 
olvassa, tanulmányozza ezt a könyvet; meríthet belőle 
eszmei tájékozódás mellett nemes tettekre indító lelkese-
dést és elhatározást. A tanügy munkásai, a nép vezeté-
sére hivatott lelkészi, tanítói és birtokos osztály tagjai 
egyaránt haszonnal forgathatják. Megrendelhető a Lampel 
Róbert könyvkereskedésében Budapest, Andrássy-út 21. sz. 

** A Pallas Nagy Lexikonából megkaptuk a 
135—138. füzetet, melyeknek elsejével bezárul a IX-ik 
kötet, három másikával megkezdődik a X-ik kötet. A 
szövegábrákkal gazdagon ellátott füzetek mindegyikét szá-
mos képmelléklet és egy-egy remek kivitelű szinnyomatú 
kép díszíti, melyek közül kiemeljük a kacsa és kaktusz 
sikerült lenyomatait. A magyarázó rész gazdag tartalmá-
nak bővebb részletezésébe nem bocsátkozhatunk, noha 
az ezen füzetekben foglalt szöveg (Johannita-rend — Károly) 
nagyon alkalmasnak mutatkozik arra, hogy kiemeljük azon 
előnyöket, melyekkel a Nagy Lexikon a hasonló német 
nyelvű vállalatokkal szemben kínálkozik. Kulturális hasz-
nát és céljait legjobban megvilágosítja az a körülmény, 
hogy a Nagy Lexikon minden erejével, nevezetesen szel-

lemi tekintélyével — mit a háromszázat immár megha-
ladó irodalmunk s tudományos életünk kimagasló körei-
hez tartozó, cikkenkint megnevezett munkatársainak köszön 
— arra törekszik, hogy az önálló felvilágosodást terjeszsze, 
s a nemzetet érdekeinek és felsőbb szellemi életének ön-
tudatára ébreszsze. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című füzetes munkából most jelent meg a 49-Ílc 
fűzet, melyben Gracza György a Debrecenbe való mene-
külést beszéli el rendkívül élénken. A füzet egykorú ké-
jpeí ezek: Részlet a moóri csatából. Menekülés Debre-
cenbe 1849-dik január elején. Kossuth Lajos hivatalos 
pecsétje. Kirohanás Komáromból 1849. febr. 24. Petőfi 
nyugvóhelye. Götz osztrák tábornok halála a váci csatá-
ban 1849. április 10-én. Részlet a temesvári csatából. 
Rómer Flóris. Josefstadti magyar foglyok (Lakv Döme, 
Illésy Sándor, Sillye Gábor, Keszi Hajdú Lajos). A szép 
munka a Lampel R.-féle könyvkereskedés kiadása. 

** A magyar héttizet története. — Szalay József -
nek ily című, akadémiai jutalmat nyert művéből immár 
megjelem az első kötet. Az új kiadás, melyet a millennium 
alkalmából a Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cég 
bocsát közre, mind a kiállítás, mind a belső tartalom te* 
kintetében kiváló emléke lesz a millennárís ünnepségeknek; 
Már a mü táblája ts megragadja a figyelmet. Középen ft 
szent korona relief-képe Fagyög, pompás szines kivitelben, 
arany fénysugaraktól övezve. A négy sarkon, arany alapon, 
elefántcsontszerű relief-képek tűnnek szemünkbe, a melyek 
a magyar történelem kimagasló alakjait: Árpádot, Szent 
Istvánt, Hunyadi Mátyást és most uralkodó királyunkat i 
I. Ferenez Józsefet ábrázolják. A szép külsőnek megfelel 
a belső. Az első kötetet, mely hazánk történetét az Árpád-
ház kihaltáig tárgyalja, a mű átdolgozója: Baráti Lajos 
dr., ismert fiatal történettudósunk írta, ritka alapossággal 
és lelkiismeretességgel. E résznek újból való megírása azért 
vált szükségessé, mert azt eredetileg nem Szalay írta. 
Baróti ismeri a legújabb kutatások eredményeit, melyeket 
kritikával használt föl, a mellett beható forrástanulmányo-
kat is tett. Az eseményeket ügyesen csoportosítja, a főbb 
mozzanatokat kiemeli, a nevezetesebb szereplőket előtérbe 
állítja és kidomborítja. Nyelve egyszerű és világos, mint 
olyan íróé, a ki tárgyával teljesen tisztában van. Sohasem 
téveszti szem elől, hogv nem a szaktudósoknak, hanem a 
müveit nagyközönségnek s a serdültebb ifjúságnak ír. A 
könyv értékét rendkívül emeli a benne felhalmozott képek 
nagy száma. Közel háromszáz illusztráció ékesíti ezt az 
egy kötetet, közöttük kilenc színes, s huszonöt nem szines 
műmelléklet. A képek majdnem egytől-egyig vagy régi, 
egykorú rajzok, műtárgyak és műemlékek másolatai vagy 
természet után készült fölvételek. Történeti festészetünk 
legkiválóbb termékeivel, Benczúr, Than, Liezen-Mayer és 
más festőink remek alkotásával találkozunk e kötetben, 
úgyszintén Geiger képeivel, melyeket az Árpádok törté-
netéhez rajzolt. A Szalay-Baróti-féle történet, négy kötet-
ből fog állani, melyek már a következő esztendőben mind 
meg is lesznek; ekképen igazi millennárius emlékműve lesz 
a magyar irodalomnak. Ára Corvina-kötésben 8 forint, 
korona-kötésben 7 frt 50 kr. Egyes füzetek 30 krjával 
rendelhetők meg a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cég-
nél, a hol a munka havi 1 forintos részletfizetésre is meg-
szerezhető. (Budapest, Andrássy-űt 21.) 



E G Y H Á Z . 

Egyházi aranykönyv. Törtelen, ebben az újonnan 
alakult életrevaló kis gyülekezetben, mint Lapunknak 
írják, a Jalsoviczky-család, (özv. Jalsoviczky Károlyné 
úrnő mint édes anya, Jalsoviczky Sándor úr belügymin. 
oszt. titkár és Jalsoviczky Ilona úrnő, férj. Lösch Józsefné 
mint testvérek) az egyház első megválasztott főgondno-
kának, az 1893-ik év január hó 3-án elhunyt Jalsoviczky 
Istvánnak emlékére 1000 koronás alapítványt tett oly ren-
delkezéssel, hogy annak kamatai, fele részben minden 
időknek végéig folyton tőkésítendők, a mindenkori kama-
tok fele része pedig évről-évre egyházi és iskolai célokra 
fordítandó. Továbbá, egy magát megnevezni nem akaró 
egyháztag, az egyház meglevő harangjához, saját költsé-
gén egy másikat öntetett. — Végül, a kisded egyházunk-
ról kezdettől fogva atyailag gondoskodó egyházmegyei 
gondnok: Antos János legújabban 50 drb kerítés oszlo-
pot és gyümölcs-oltványokat ajándékozott. 

Lelkészi jubileum. Pankota nagyközség közön-
sége vasárnap megható és lélekemelő módon fejezte ki 
tiszteletét és elismerését Kócsa Károly ev. ref. lelkész 
iránt, ki most tölté be pankotai lelkészkedésének 25-dik 
évét. A megtartott isteni tisztelet után, melyen magvas 
és lendületes beszédeket tartottak, megjelentek a jubiláns 
előtt tisztelegni: a róm. kath. egyház, az izraelita hitköz-
ség, a pankotai népbank, a pankotai kaszinó, a polgári 
olvasókör, a tűzoltó-egylet, a polgári lövész-egylet, és a 
gyermek-zenekar küldöttsége. A tisztelgések után díszebéd 
volt a »Fehér kereszt* szálloda nagytermében, körülbelül 
100 terítékkel. Este a nők adtak a kaszinó termeiben az 
ünnepeltnek tiszteletére társas vacsorát, melyen szintén 
igen sok szellemes köszöntőkben éltették a jubilánst. 

Belmissziói kör Tolnamegyében. Örvendetes 
jelenségről adhatunk hírt közönségünknek. Folyó hó 2-án 
Kálmán Dezső kölesdi ev. ref. és Lágler Sándor kölesdi 
ev. lelkészek felhívására megalakult Tolnamegyében az 
első belmissziói kör, Gvönk központtal. A szervező gyűlé-
sen jelen voltak: Kálmán Dezső kölesdi, Lágler Sándor 
kölesdi, Póth József gyönki, Tóth Pál gyönki, lllgen 
Antal gyönki, Kovács Ferenc miszlai, Vágner János nánai, 
Arany Antal medinai, Reichert Gyula tormási lelkész, 
Varga István, a gyönki ev. ref. algimnázium igazgatója, 
felszentelt lelkész, Módra Imre, a gyönki ev. ref. algim-
názium tanára, Hammel La jos kétyi, Torda Lajos szárazdi, 
Müller Róbert kalaznói lelkész és Rájter János varsádi 
ág. hitv. ev. segédlelkész. Elnökökké választattak: Kálmán 
Dezső, Lágler• Sándor kölesdi lelkészek; pénztárossá: Ko-
vács Ferenc miszlai lelkész; jegyzővé: Rájter János var-
sádi ág. h. ev. segédlelkész. Az értekezletre egybegyűltek, 
Kálmán Dezső lelkész buzdító szavaira elhatározták, hogy 
a belmissziói működést felkarolják, annyival is inkább, 
mivel ettől bizton remélik zilált egyházi állapotainknak 
javulását. A belmissziói működést egyelőre a következőkre 
kívánják kiterjeszteni az értekezletnek tagjai: a) a hívek 

látogatására (Helyes, de ez nem belmissziói, hanem lelkipász-
tori munka. Szerk)-, b) a katekhizáció életbeléptetésére 
(Ez is lelkészi munka. Szerk); c) a konfirmációi oktatás 
gondosabb végzése (Ez is. Szerk); d) az énektanítás fej-
lesztése útján ifjúsági egyletek alakulására; e) az ismétlő-
iskolai ifjúságnak vallásoktatására; f ) valláserkölcsi tar-
talmú népies iratkák terjesztésére. Mind ezen irányelvek 
mindenütt a helyi körülményekkel számolva, minden sablon 
alkalmazása nélkül lesznek keresztülviendők. A tüzetesebb 
megvitatás céljából jövő évi január hó 26-án újra tarta-
nak a belmissziói kör lelkészei értekezletet, mely alkalom-
mal az addig tapasztalatokról és elért eredményekről is 
be fognak számolni. — Örvendetes jelenség. Dicséretes, hogy 
a belmissziót végre elkezdik; még szebb, hogy testvér-
egyházak lelkipásztorai kezetfogva látnak a munkához. 
Üdvözlet és elismerés a derék kezdeményezőknek' 

Az »új rend* hatásáról az »Ev. Egyházi Szemle» 
a következőket írja. Az Alföld egyik nagy községében, hol 
három nemzetiségű és öt hitfelekezetű lakosság él együtt, 
hol a magyarok, a református, a tótok és németek az ág. 
evang. egyházhoz tartoznak (a római katholikusok és uni-
táriusok csekély számmal vannak), a polgári házasság be-
hozatala óta házasságra lépett öt református pár közül a 
polgári összeadás után csak egy pár ment a ref. tem-
plomba egyházi esketésre, ellenben az ág. ev. házaspárok 
kivétel nélkül, mind egyházi esküvel is megpecsételték 
frigyöket. Az ottani anyakönyvvezető akként nyilatkozott, 
hogy a tótokat és németeket nem is volna szükség egy-
házi kötelességökre figyelmeztetni, a nélkül is teljesítik; 
ellenben a református magyarokat, hiába figyelmezteti 
kötelességökre, azok még azzal gyanúsítják, hogy csak 
azért küldi őket a templomba, mert osztozni kiván a 
pappal a stólán. — Eddig az Ev. Szemle hire, melynek 
valódiságáért övé a felelősség. Előttünk azonban az egész 
dolog hihetetlennek tetszik. Mi eddigelé kivétel nélkül épen 
arról az örvendetes jelenségről értesültünk, hogy ref. egy-
házunk házasuló hívei mindenütt nagy örömmel keresik 
föl templomainkat, lelkészeink pedig dicséretes buzgósággal 
esketik és áldják őket, még abban az esetben is, ha a 
felek nem tudnak, vagy nem akarnak stólát fizetni. 

A gyermekek vallásáról szóló új törvény ha 
tása, ha igazak az alábbi hírek, már is nagyon kedve-
zőtlen a vegyes házasságra lépő protestánsokra. Békés-
Gyuláról írja az »Ev. Egyh. Szemle«, 11 vegyes vallású 
házaspár közül kettő a gyermekek vallása felől előre 
semmi egyességet nem kötött, egy pár kikötötte, hogy 
születendő gyermekeit mind a református vallásban fogja 
neveltetni, nyolc esetben pedig, noha a vőlegény refor-
mátus, előzetes szerződés útján minden születendő gyer-
meket a római egyháznak Ígértek. — A debreceni házas-
ságkötéseknél, mint az »Őrálló«-ban olvassuk, a gyermekek 
vallására vonatkozó törvény még eddig a római kath. 
vallás előnyére ütött ki. A vegyes házasságra lépő félek 
ugyanis több esetben egyeznek meg, hogy minden gyer-
mekeik a római vallást kövessék, mint ellenkezőleg. Ezt 
az is előmozdítja, hogy a plébánosok a vegyes házasságra 



lépő jegyeseknek a feloldozást és a sacramentumokat. 
csak akkor szolgáltatják ki, ha a pápás jegyesfél jegyes-
társát rábírja, hogy minden születendő gyermekét szerző-
désileg a római egyháznak igérje. — A törvénynek ilyetén 
alkalmazása a római egyház részéről előre látható volt. 
A házasulok egyezkedése mindenkor az erősebb hitű és 
egyháziasabb befolyás alatt álló fél javára fog kiütni. Itt 
nincs más óvszer és védelmi eszköz, mint híveinket erő-
sebb hitben nevelni és jobb lelkigondozásban részesíteni, 
azután pedig megtanítani őkef arra, hogy tudjanak oko-
sabban élni a szabadsággal. Ha jobb volna a vallásokta-
tásunk, s erőteljesebb a cura pastorálisunk: ilyen esetek 
nagy ritkán esnének meg anyaszentegyházunkban. Míg 
azonban a gondosabb vallásos nevelés, az intenzivebb 
lelki gondozás s az erőteljesebb belső misszió általánosabb 
nem lesz egyházunkban: addig mi mindig csak veszünk, 
pusztulunk, s mint oldott kéve széthull egyházunk. így 
volt ez más országokban is, így lesz minálunk is! Csak-
hogy külföldön az elsőnagv romlás láttára életre kelt az ősi 
hit, s heroikus erővel élő egyházzá szervezkedtek a meg-
maradt hívek, sa föllendült cura pastoralissal és belmisszióval 
néhány év múlva busásan kárpótolták egyházi veszteségöket. 
Hogy nálunk is így legyen, az első sorban hitünk erejé-
től, az »egy szükséges dolog« életrekeltétől függ. 

A gyülekezetek köréből. A pozsonyi ev. egyház-
község f. é. december 1-én tartott közgyűlésében lelké-
szeinek fizetését évi 400—400 frttal felemelte. Ha már 
magában véve a tény is tanúságot tesz az egyháznak 
nemes gondolkozásáról és belátásáról: erkölcsileg még 
jelentősebb lesz e tény az által, hogy ezt a gyülekezet 
jószántából, önként és egyhangú helyesléssel cselekedte 
meg. Az ily gyülekezetben az Úrnak szolgái örömmel 
s áldva a gyülekezetet, kétszeres buzgósággal teljesíthetik 
nemes hivatásukat az anyaszentegyház javára. 

Templomavatás Felső-Józsán. A Debrecen mel-
lett fekvő, hajdan puszta Fdső-Józsa Debrecen támogatá-
sával díszes templomot épített, melyet Kiss Áron püspök 
és Dávidházy János esperes jelenlétében e hó 1-én adott 
át a használatnak. Ez alkalommal Debrecenből és az egy-
házmegye papjai közül többen keresték fel a kis községet. 
A felavató isteni tiszteletet Kiss Áron püspök megható 
imával nyitotta meg. Dávidházy János esperes III. Mózes 
30 alapján lendületes egyházi beszédet tartott. Csiky Lajos 
theol. tanár Orosz István képezdei tanár segédkezése mel-
lett úrvacsorát osztott felemelő ágendai beszédet mondván. 
Bőr János józsai lelkész a templomépítés történetét ol-
vasta fel. Szele György tépei lelkész esketett. Végül Orosz 
István két gyermeket keresztelt. 

Templomszentelés Nagy-SzŐllosön. A nagyszőllösi 
(Veszprém m.) ág ev. egyház százéves templomának res-
taurációja alkalmából nov. '24 én szép ünnepet ült, melyen 
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök és számos egyház-
megyebeii lelkész volt jelen. Nagy-Szőllős sok vészt-vihart 
átélt gyülekezet. Papját, Vigil Jánost. 1674-ben gályarab-
ságra hurcolták, templomát 1724 ben erőszakkal elfoglalták. 
Csak 1795-ben építhetett templomot melyet most 100 év 
múlva szépen restaurált a hitbuzgó ősökhöz méltó utódok 

áldozatkészsége. Az ünnepély Kalmár Pál kertai lelkész 
oltári imájával és biblia-olvasásával vette kezdetét, azután 
Gyurátz Ferenc püspök tartott hatalmas avató beszédet 
és imát az oltár elől; majd Szalay László n -szőllősi lel-
kész mondott hatásos prédikációt, átszőve beszédét a hit-
üldözés idejéből vett megható történetekkel. A megújított 
templomra való adakozások felolvasása után Tomasha 
Lajos ajkai lelkész kisdedet keresztelt, Szily Lénárd ger-
gelyi lelkész egyházkelési szartartást végzett, Kiss Lajos 
n -alázsonyi lelkész új házaspárt esketett, Borbély Sándor 
dabronyi lelkész gyónási beszédet mondott s ő osztott úr-
vacsorát is Szalay Ferenc várpalotai lelkész segédkezése 
mellett. A templomi ünnepély után társas ebéd volt a lel-
készlakon számos felköszöntővel. A templom-javítás mun-
kájában a buzgó lelkipásztornak nagy segítségére volt a 
gyülekezet áldozatkész felügyelője Barcza Béla és a hü pres-
byterium, kiknek vezetése alatt a templomújítás összes 
költségeit, mintegy 3000 frtot, önkénvtes adományként, 
kivetés nélkül hordták össsze a gyülekezet derék tagjai. 
Elismerés a derék pásztornak és lelkes gyülekezetnek! 

A gályarabok emléke egy angol lapban. A Debre-
cenben felállított gályarabok emlékoszlopa iránt nemcsak a 
hollandok érdeklődnek, hanem annak sikerült fényképnyoma-
tát egy nagyban elterjedt angol lap, az angol biblia-terjesztő-
társulat hivatalos lapja a The Bible Society Monthly 
Reporter is közli Duha Tivadar hazánkfia ismertetésében. 
A nagybuzgalmú Duka az emlék létrehozásában és fel-
avatásakor szerepelt összes tényezőkről a legszebb szavak-
kal emlékezik meg. 

I S K O L A . 

A középiskolai tanárkérdés örvendetesen kezd 
komoly figyelem és megbeszélés tárgyává lenni a nyilvá-
nosság fórumán. A tanárok memorandumának kapcsán, 
írja a Tanáregyesületi Közlöny, egymást érik a rokonszen-
ves hangú cikkek a napi sajtó legtekintélyesebb orgánu-
maiban. Bizalommal tölthet el a jövő iránt, hogy ügyünk 
nemcsak muló érdeket tudott kelteni s a memorandum 
benyújtása után is vezércikkekben foglalkoztak vele a 
^Budapesti Hirlap« és »Pesti Napló* is; sőt a kormányhoz 
közel álló s tárgyait óvatos gonddal válogató »Pester 
Lloyd* is hosszú vezércikket szentel ügyünknek november 
28-iki számában. A cikk, mely kf. jel alatt jelent meg, a 
viszonyok ismeretével, a helyzet őszinte rajzával, a logika 
meggyőző erejével s a szív melegével áll pártunkra s 
bizonyára nagyon jó szolgálatot fog tenni ügyünknek. 
Súlyt ad neki a maga tartalmi ereje is, a hely is, a hol 
megjelent. 

Az egyetemes tanügyi kongresszus emberbaráti 
és árvaházi szakosztálya f. hó 4-én tartotta alakuló gyűlé-
sét a protestáns árvaház helyiségében. Először is azt a 
kérdést tárgyalták, vájjon nem lenne-e célszerűbb a szak-
osztályt ketté osztani. Hosszabb tanácskozás után azt hatá-
rozták, hogy a szakosztályt nem választják ugyan külön, 
de a tanácskozást két csoportban fogják folytatni. Az egyik 
csoport az árva- és szeretetházak ügyével, a másik pedig 
a siketnémák, hülyék és vakok oktatásának kérdésével 
fog foglalkozni. Az első csoport elnökévé Tóth József tan-
felügyelőt, a másodikévá Roboz József igazgatót válasz-



tolták. Ezután kijelölték az egyes csoportok tanácskozásain 
tárgyalandó tételeket. 

A debreceni országos tanítói árvaház ez évben 
nyilt meg fi- és leánynövendékek számára berendezve. A 
növendékek, kik között félárvák is vannak, teljesen ingye-
nes ellátásban és neveltetésben részesülnek. A létszám idáig 
94. még pedig 60 fiú és 34 leány. A növendékek az ország 
legkülönbözőbb vidékeiről valók s van közöttük egy német, 
kilenc tót, három orosz, egy szerb. Még észlelhető, s a 
kezdetből származó egyes hiányai mellett is az intézet 
fontos humánus és hazafias missziót teljesít. 

Megjutalmazott tanító. Csizy Miklós gömör-si-
monii ev. ref. tanítót a népnevelés terén szerzett érde-
meiért az Orsz. Erkölcsnemesítő Egyesület, melynek elnöke 
gróf Csáky Albin, 100 korona jutalommal és meleghangú 
elismerő oklevéllel tüntette ki. 

Ötvenéves kántori jubileum. Szotyori Nagy Ká-
roly Debrecen híres orgonista-kántorának 50 éves jubileu-
mát az egyház 1896. január 12-én üli meg. Délelőtt 
üdvözli az egyház, mely ajándékot is ád neki, a főiskola 
s több testület. Délután tiszteletére matinéé lesz a zenede 
helyiségében. Ez alkalommal adják elő a jubiláns fiának, 
Szotyori Nagy Károly budapesti orgonista-kántornak ün-
nepi nyitányát. A jubileumot megelőző estén a főiskolai 
ifjúság az ünnepeltet fáklyás menettel és szerenáddal tisz-
teli meg. 

Iskolalátogatás. Joó István a tiszántúli ref. egyház-
kerület gimnáziumi felügyelője ez év elején vette át hi-
vatalát s ez év végére a kerület összes tanintézeteit 
számszerint 10-et heteken át tartó lelkiismeretes buzgó-
sággal megvizsgálta. A debreceni főgimnáziumot november 
14-től nov. 30-ig vizsgálta. Már az egyszeri látogatása is 
üdvös eredményeket hozott létre, főleg a vidéki kisebb 
gimnáziumoknál, melyeknek berendezése hiányos. Jó szó-
val, tettel, buzdítással és ha kell, ijesztéssel is, fáradozik 
a tanügy emelésén. 

Iskolai ünnepély. A debreceni magyar irodalmi 
önképző-társulat a főiskolai énekkar közreműködésével e 
hó 5-én szép sikerű Csokonai-emlékünnepélyt rendezett, 
melyen nagyszámú közönség vett részt. E meleg pártolás 
eszünkbe juttatja az ifjúság vallásos estélyeit, minőket 
— úgy látszik — Debrecenben is a legszebb eredmény-
nyel lehetne tartani, csak útmutatás és akarat kellene 
hozzá. — Szükség pedig nagyon is volna reá. 

Leány-gimnázium alapítására indult meg mozgalom 
Budapesten. A királyi elhatározás, mely szerint az egyetem 
kapui a nők előtt is megnyílhatnak, csak actualisabbá tette 
a tervet és nagyobb erőt adott a mozgalomnak, melynek 
vezetését az orsz. nőképzőegyesület tette magáévá. Ez 
egyesület a tanügy s a culturalis közélet férfiaiból bizott-
ságot kért föl az ügy szervezésére s e bizottság ülésezett 
is, mely alkalommal Beöthy Zsolt mondott magvas elnöki 
beszédet. A terv általában helyesléssel találkozott s a 
szervezeti előmunkálatok elkészítésére szűkebb bizottságot 
küldtek ki, melynek Beöthy Zsolt elnöklete mellett Alexan-
der Bernát, Beke Manó, György Aladár, Hampelné Pulszky 
Pollixena, Rosenberg Auguszta és Pavlicsek Sándor a 
tagjai. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Horváth Gáspár, a marosvásárhelyi ev. reform, 

főgimnázium tanára, a Teleki-könyvtár könyvtárnoka, 
48-as honvédtiszt, hosszas szenvedés után f. hő 5-én 
68 éves korában Marosvásárhelytt elhunyt. A régi tanári 
gárdának volt előkelő tagja. Szellemes, kedves alakja a 
társaságnak, melyet mindig derült szellemével gyakran 
felvidított. Lelkes hazafi, ki végig harcolta a szabadság-
harcot s törhetlen hazafiságáért. végig szenvedte az osztrák 
börtönöket. Széles tudásu, nagy olvasottságú tudós, való-
ságos élő encyclopaedia, ki sorba tanította a középiskola 
csaknem minden tárgyait. Paedagogus tanár; a ki nem-
csak tanította, de nevelte is az ifjúságot, melyet szeretett, 
milyet emelni, irányozni tudott, s melynek előmenetelén 
szivéből örült. Családot nem alkotott: a költészet, a ter-
mészet. a méhek és virágok, a társaság voltak kedélyvi-
lágának kedvencei, szeretetének tárgyai. Sokan szerették 
életében, sokan fájlalják halálát. Nagy részvéttel temet-
ték el Marosvásárhelytt e hó 7-én. Áldás és béke leng-
jen hamvain! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Az ó-falusi ev. egyház egyhan-

gúlag Fankucli Gusztáv kükemezői lelkészt választotta 
rendes lelkipásztorává. — A tiszántúli egvházkerületbeli 
főgimnáziumok részére Debrecenben december 20—21-én 
tartandó javító érettségi vizsgálataira kormányképviselőül 
dr. Ballagi Géza sárospataki jogakadémiai tanárt, a tisza-
kerületi evang. főgimnáziumokhoz Nyíregyházára pedig 
Farkas József budapesti theologiai tanárt küldte ki a 
közoktatási miniszter. — A nagyváradi egyik községi 
tanítói állásra Vaday József" irodalmi munkássága után 
is előnyösen ismert békési ref. egyházi tanítót választották 
meg. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter Buza János 
sárospataki ref. főgimnáziumi tanárt a sárospataki állami 
tanítóképző-intézet igazgató-tanácsába rendes taggá ne-
vezte ki. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság tagjaihoz 
az igazgató-választmány nevében és megbízásából azzal 
a kéréssel fordulok, hogy f. évi tagsági díjaikat és az 
előző évekről fennálló hátralékukat a Társaság pénztár-
nokánál (Bendl Henrik, Budapest, Deák-tér 4. sz.) minél 
előbb befizetni szíveskedjenek. A Társaság hátraléka közel 
10 ezer frtra rúg; oly összeg, melylyel a Társaság nagy 
dolgokat művelhetne; oly összeg, melynek hiányát érzéke-
nyen megsínyli a Társaság tevékenysége. Legutóbb a 
»Koszorú« tíz első füzetének nyomtatási költségeit a 
»Károli-alap« tőkéjéből kellett fedeznünk, s a folyó évi 
könyvilletmény kiadását meg a hátralékok befizetésétől volt 
kénytelen függővé tenni az igazgató-választmány. Ezért 
ismételten kérem és sürgetem a Társaság hátralékosait, 
siessenek eleget tenni önkényt vállalt kötelességöknek és 



késedelmezésökkel ne bénítsák meg a Társaság tevékeny-
ségét. Budapest. 1895. november havában. Szőts Farkas, 
mint az írod. Társaság titkára. 

* Lapunk terjesztése érdekében Szász Károly 
dunamelléki püspök úr buzdító levelet intézett protestáns 
egyházunk több művelt vagyonos tagjához. Ebben többek 
között azt írja : >Ez a legrégibb, legterjedelmesebb és 
egyszersmind legtartalmasabb protestáns lapunk, melynek 
elévülhetetlen érdemei vannak a múltban, s mely a maga 
erőteljes evangéliomi szellemével és egészséges egyházi 
irányával valóságos irodalmi missziót teljesít. Az egyházi 
feladatok kijelölésében és irodalmi fejtegetésében a leg-
inkább eltalálja a jelenkor számára való s mai egyházi 
viszonyainknak leginkább megfelelő hangot. Megszűnése 
csapás, sőt szégyen volna a magyar protestantismusra, 
megerősítése pedig fontos érdeke anyaszentegyházunknak 
és egyházi kötelessége egyházunk tehetősebb tagjainak « 
— Mi e helyről is hálás köszönetet mondunk püspök úr 
nagybecsű elismeréséért és támogatásáért s tőlünk tel-
hetőleg továbbra is rajta leszünk, hogy e Lapot anya-
szentegyházunk javára, érdekeinek előmozdítására vezes-
sük. Tóth Lajos budapesti ügyvéd és presbyter meg külön 
cikkben hívja fel a lelkészi és tanítói kart, különösen pe 
dig a művelt egyházgondnokokat és presbytereket Lapunk 
támogatására. »Érre a központi, erre az egyetemes érdekű 
lapra, mondja többek között, égető szüksége van a ma-
gyar protestantizmusnak. Erre a lapra főleg az eddig 
tapasztaltnál buzgóbb összetartás és tömörülés szempont-
jából, meg aztán a vallás szabad gyakorlatának s az ezzel 
kapcsolatos felekezetnélküliségnek, a mindig erősbödő szek-
táskodásnak, valamint a rohamosan növekvő vallástalan 
ságnak ellensúlyozása végett is égető szükségünk van.« 
Ezeket az elismerő és biztató szavakat is köszönettel vesz-
szük. S bizalommal kérjük olvasóinkat, hogy saját hatás-
körükben szintén tegyenek valamit Lapunk érdekében. 
Lelkészeink fizettessenek elő a müveit gondnokokkal és 
presbyterekkel és magával az egyházközséggel. Elvbarátaink 
rendeltessék meg a kaszinókkal, olvasókörökkel és városi 
helyeken a kávéházakkal. Mi a jövő 1896-ik évre meg-
hirdetjük az előfizetést: a többit Istenre bízzuk. 

* A Lorántfy Zsuzsánna-egyesület elöljárósága 
következő felhívást intézett a közönséghez: »Az örök szere-
tet nevében. A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület a mult évben 
alakult jótékony nőegylet, mely a székes főváros szegé-
nyeit és elhagyatott ínséges árváit az egyesületi tagok 
által varrott ruhával, az általok gyűjtött élelmi szerrel, 
fütő anyaggal és pénzzel segíti felekezeti különbség nél-
kül. A folyó évben, kivált a tél beállta óta, számtalan 
nélkülöző család, keresetképtelen nyomorék és ínséges, 
özvegy meg árva talált segedelmet, lelki enyhületet egye-
sületünknél, mely a maga szegényeit egyenként fölkeresi, 
hogy bajaikról közvetlen meggyőződést szerezhessen. A 
közelgő karácsony alkalmából egyesületünk a maga istá-
poltjai számára karácsonyfát állít, 100 szegény gyermeket 
ruhával fog ellátni s nagyszámú szegényeinek pénzben, 
ruhában, fűtő és élelmi szerekben karácsonyi segélyt készül 
kiosztani. Az örök szeretet és könvőrület nevében biza-
lommal fölkérjük címedet, hogy zsenge egyesületünket e 
szent munkájában akár pénzbeli adománynyal, akár öreg 
ruhák, ruhakelmék és szövetek, akár bármely a jelzett 
célra alkalmas cikkek és tárgyak küldése által támogatni 
méltóztassék. Istennek ad, ki szeretetből és a valódi sze-
génynek ad. Az adományok az egyesület alólirott tiszti-
karához küldendők. Szives üdvözlettel és tisztelettel. Buda-
pest, 1895. dec. 5-én. Szilassy Aladárné, elnök (VII. ker. 

Wesselényi-utca 65.), Szőts Farkasné, pénztárnok (IX. ker. 
Pipa-utca 28.), Gras Gusztávné, titkár« (VI. ker. Eötvös-
utca 39.) 

* A polgári házasság külső alakszerűségeinek 
megtartása érdekében a belügyminiszter rendeletet bo-
csátott ki, melyben kimondja, hogy kötelessége a házas-
ságkötésnél közreműködő polgári tisztviselőnek szigorúan 
megkövetelni azt, hogy a házasulok és tanuk a polgári 
házasságkötés ünnepélyes jellegéhez méltó és viszonyaiknak 
megfelelő tisztességes ruházatban jelenjenek. Viszont azon-
ban nem szabad a polgári tisztviselőnek ezen követelmé-
nyeken túlmenni. Tilos, nevezetesen, megkövetelni vagy a 
házasságkötésnél való közreműködést attól tenni függővé, 
hogy a menyasszony menyasszonyi koszorút viseljen, avagy 
a házasulok, csak egyike vagy kiséretök az egyházi há-
zasságra emlékeztető avagy általában szokásos jelvényeket 
használjon, vagy bárminemű jelképes cselekményeket vé-
gezzen. Tilos továbbá megkövetelni, hogy a házasulok a 
házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. t.-cz. 39 §-ában 
előírt két tanún kívül násznépet is hozzanak magukkal. 
Minthogy azonban az id. t.-c. 37. §-a szerint a házasság-
kötés nyilvánosan történik, természetes dolog, hogy ön-
szántából a násznép is megjelenhet s a polgári tisztviselő-
nek a násznépet a megjelenéstől eltiltani nem szabad. 

* A dunántúli ág. ev. püspök beiktatása. Győri 
levelezőnk jelenti: December 10-én iktatták be nagy ünnep-
ségekkel a dunántúli ág. evang. egyházkerület új püspökét, 
Gyurátz Ferencet. Az egész város díszbe öltözött ezúttal 
és felekezeti különbség nélkül részt vett az ág. ev. egy-
házkerület ünnepén. Ott volt a beiktatáson Győr város 
egész intelligenciája Laszberg Rezső gróf főispánnal az 
élén. Az egyházkerület előkelőségei Radó Kálmánnal az 
élükön jelentek meg. A püspökök közül a beiktatásra el-
jöttek Zelenka Pál, Baltik Frigyes és Sárkány Ferenc. Itt 
volt még azonkívül Prónay Dezső báró egyetemes felügyelő, 
Perlaky Elek, Barcza Géza és Schreiner Károly dr. fel-
ügyelők. Eljött az ünnepre — agg kora és betegsége sem 
tartotta vissza — Karsay Sándor volt püspök, a ki az 
ünnep végéig ott marad. — Az ünnep Horváth Sámuel 
ker. aljegyző imájával kezdődött, mely után Radó Kálmán 
kerületi felügyelő megnyitotta a díszgyűlést és bejelentette, 
hogy dunántúli ág. ev. püspökké Gyurátz Ferenc pápai 
lelkész választatott meg, kiért azután küldöttség ment. 
Radó fölkérte Baltikot, mint rangban legidősebb püspököt, 
végezze a beiktatást. Ez megtörtént, azután Karsay volt 
püspök és kilenc esperes megáldotta az új püspököt, Baltik 
beszédet mondott hozzá, figyelmeztetve őt kötelességére, 
hogy védje meg az ág. ev. egyház hitét, jogait és alkot-
mányát. Ezután Radó Kálmán beszélt Gyurátzhoz. Gyurátz 
nagyszabású székfoglalójában kiemeli, hogy nagy gondja 
lesz a lelkész-nevelésre, a középiskolák tanítási módjára 
s a nőnevelésre. Ápolni fogja a különböző felekezetek 
között a jó viszonyt. Ezután üdvözlések egész sora követ-
kezett. Délután a Vigadóban 300 terítékű ebéd volt. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPRSTRN 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztős ig : 

IX. kerület, Pipa-utca ü.'i. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiarirí-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elütiz. és hirdet , dí jak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden csiilüútökön. 
Előfizetési ftra : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára íiO kr. 

Felhívás előfizetésre. 
Meghirdetjük az előfizetést 1896-ra, mert reméljük, 

hogy a közönség, mely 38 évig pártolta, a 39-ikben nem 
fogja cserben hagyni az egyetlen egyetemes, az egyedüli 
központi protestáns lapot. 

Meghirdetjük az előfizetést, mert hiszszük, hogy e 
Lap még nem töltötte be misszióját. Még egyengetni kell 
a két evang. egyház unióját. Még sürgetni és érlelni kell 
az 1848-iki egyházi és tanügyi politikát. Még nincsenek 
konszolidálva az »új rend* által felbolygatott egyházi vi-
szonyok. Még iskoláink nem illeszkedtek be az üjabbkori 
tanügy-politikai keretekbe. Még leikeink nem alakultak át 
az új idők által követelt szilárdabb hitre, nagyobb szere-
tetre. Még az öt református egyházkerület nincs egy egységes 
közszellemű egyháztestté összeforrva. Még nincs szervezve 
a belső és külső misszió, a gyakorlati keresztyénség eme 
hatalmas két intézménye. Még nincsenek az új idők által 
követelt módon újjászervezve a lelkészi és tanítói állások. 
Még nincs a változott viszonyokhoz reformálva gyüleke-
zeteink anyagi szervezete, az egyházi adózás. Még nincs 
átalakítva sem papnevelésünk, sem tanítóképzésünk a 
modern viszonyokhoz, az új idők követelményeihez. Szó-
val még nincs oly virágzó és erőteljes egyházi és iskolai 
életünk, minőt e Lap eleitől fogva sürget, minőt mi szeret-
nénk, minőt a protestantizmus magas eszményei követelnek. 

Folytatni kívánjuk tehát a ránk is váró munkát. 
A hiterősítő, az egyházépítő munkásságot, melyet Lapunk 
hangoztatott legelőször hazánkban. Az »egv szükséges 
dolog* megszerzésére buzdítást, mely nélkül nincs keresz-
tyénség, nincs erőteljes igehirdetés, nincs egyháziasság, 
nincs áldozatkészség, nincs eleven egyházi élet. csak »fajulva 
tengés*. A protestantizmus az evangvéliom egyháza: ezt 
kell tehát benne öntudatosan érvényesíteni. A protestan-
tizmus a hit egyháza: ezt kell tehát benne szebb életre 
kelteni, jobban gyümölcsöztetni. 

A közönségtől anyagi és erkölcsi, munkatársainktól 
szellemi támogatást, Istentől segedelmet kérünk nehéz 
munkánkra. 

A Lap előfizetési ára marad a régi. A szegényebb 
sorsú (111. és IV. oszt.) lelkészek és tanítók egész évre 6 frt, 
félévre 3 írtért kapják a Lapot. 

Budapest, 1895. évi december hóban. 

Hornyánszky Viktor, Szöts Farkas, 
kiadó. tulajdonos és szerkesztő. 

Karácsony ünnepére. 
Pátens a budapesti theologiai akadémiából kibocsátott legátusoknak. 

»Ma született néktek a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus a Dávid városábancc (Luk. II, 11.). 

Az angyalok seregének emez örvendetes 
üzenetével üdvözöljük keresztyén hitfeleinket 
Karácsony ünnepén. 

Megtartó született nekünk, hatalmas, isteni, 
örökkévaló ; ki elveszi a világ bűnét, megvál t ja 
lelkeinket. Üdvözítőnk, Közbenjárónk, valódi Fő-
papunk ; »ki nem törvény rendjén lett főpappá, 
hanem halhata t lan életnek erejéből« (Zsid. VII. 
16.); »ki tökéletesen meg is t a r tha t j a azokat, 
kik általa j á ru lnak Istenhez, mer t örökké él és 
esedezik éret tök« (Zsid. VII. 25.); »ki szent, ár-
tatlan, szeplő és bűn nélkül való, s magasabb az 
e g e k n e k (Zsid. VII. 26.); »kinek nincs szüksége, 
mint a főpapoknak, naponként áldozni a maga 
ós népe bűne ié rU (Zsid. VII. 27.) ; »mert a tör-
vény erőtelen emberekből rendel főpapokat, a 
törvény utáni kegyelmi szó pedig a Fiút , a ki 
örökké tökéletes« (Zsid. VII. 28.). Igen, Ur Jézus 
Krisztus ő, a lelkek hata lmas királya, az üdvös-
ség örök fejedelme. 

Dicséret, dicsőség a nagykegyelmű Istennek, 
hogy szent Fiában a saját örökkévaló erőit meg-
testesítvén, eme végtelen szeretetével üdvössé-
get bizosít leikeinknek, békességet szerez az em-
berek között és országot alapít, bír és igazgat e 
földön; országot, mely nem e világból való, az Isten 
országát, melyben a Krisztus szelíd ha ta lommal 
uralkodik s az ő megváltott jai az »új paran-
csolata ós a »jobb igazságosság® romolhatat lan 
törvényei szerint élhetnek. 

Va jha mi is szentül hivén a megtestesülés 
nagy t i tkában, e boldogító hit fénye által vezé-
re l te tnénk egész é le tünkben. Va jha a Megváltó 
isteni erői által lelkeink újjászületvén és meg-
szenteltetvén, fe lserkennénk mi is, hogy meg-
világosodjék nekünk a Krisztus. » Vajha mi is 
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felvennénk az Istennek minden fegyverét, hogy 
ellenállhassunk e veszedelmes időkben és min-
deneket elvégezvén, megállhassunk« (Eféz. VI. 
13.); hogy igaz örömmel zengedezhessük a mos-
tani Karácsony ünnepén is: »Dicsőség a magas-
ságos mennyekben az Istennek, e földön békes-
ség és az emberekhez jóakarat h< 

Ezeknek a karácsonyi szent igéknek pré-
dikálására bocsátjuk ki most is N. N. tanítvá-
nyunkat, atyafiúi tisztelettel és bizalommal ajánlva 
őt hitfeleink munkás szeretetébe. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az 
Atyának szerelme és a Szent Lélek közöltetóse 
legyen ós maradjon mindnyájunkkal. Hitrokoni 
szeretettel és üdvözlettel 

Budapest. 1895. december 18-án. 
Szöts Farkas, 

az ev. ref. theol. akadémia 
igazgatója. 

Az 1848: XX. t.-eikk és az állam-ellenes 
egyházak. 

Alig van állam az egész föld kerekségén, mely sza-
badelvű törekvéseiben annyi és olyan hitfelekezetekkel 
volna kénytelen számolni, küzdeni, mint a mennyivel és 
milyenekkel a magyar állam számol és küzd évszáza-
doknak hosszú során át. E tekintetben a magyar állam 
igazán megbűnhődte nemcsak a multat, hanem megbűn-
hődte már a jövendőt is. Olyan állani meg a legbizonyo-
sabban nincs egyetlen egy sem, a mely olyan hitfeleke-
zeteket melengetne, tartana kebelén, a melyek az illető 
állameszmének nyilt és határozott ellenségei. 

Egyedül csak a magyar állam ilyen. 
íme itt van a magát »urbi et orbi« hazafiasnak 

hirdető római katholikus egyház, melynek tagjai a lakosság 
nagy többségét alkotják Magyarországon. Ennek az egy-
háznak a főpapjai (egyetértőleg sok . . . sok magas állású és 
nagyhatalmú világiakkal), a történelem tanúbizonysága 
szerint, emberemlékezet óta útjában állanak mindenben a 
magyar államnak, mikor ez csak egy lépést tesz is előre 
a szabadelvűség útján. Ezek a főpapok, papi fejedelmek 
és ezek a világiak nemcsak embertársaikat, hanem a hazát 
is a Vatikánban készült dogmák alapján állva szeretik; 
— nemcsak a mennyországból zárják ki azokat, a kik 
ezen dogmákat el nem fogadják, hanem Magyarország 
határán belül sem szívesen tűrik meg, üldözték mindig, 
üldözik ma is őket. 

Volt idő, a mikor a római kath. klérus befolyása, 
nyomása alatt álló törvényhozás megégetendőknek mon-
dotta ki a lutheránusokat. Volt idő, midőn a római kath. 
egyház főpapjai a Vatikánban készülő dogmára hivatkozva 
feloldozták magát a királyt a nem keresztyénnek tett eskü 
megtartásának kötelezettsége alól s e miatt nemzeti létünk-
nek nagy temetője lett Mohács. Volt idő, a mikor a római 
kath. főpapok börtönöket építtettek, máglyákat gyújtattak, 
pallosokat köszörültettek azoknak kiirtására, a kik nem 
fogadták el a Vatikánban készült hitcikkelyeket, nem is-
merték el az anyaszentegyház fejének a pápát s nem római 
kath. templomban imádták Istenüket. 

A római pápának, helyesebben a Vatikánnak érdeke 
sohasem volt, nem is lehetett, nem is lesz soha egy és 

ugyanaz Magyarországnak mint államnak az érdekeivel. 
A Vatikánnak olyan népre van szüksége, mely mozdulat-
lanul ül a tudatlanság régi sötét völgyében s behunyja 
szemeit, mihelyt a világosságnak csak halvány fénye is 
belövelik oda. Magyarországnak mint államnak olyan nép 
kell, mely megértette már amaz apostoli szózatot: »Ti a 
világosságnak fiai vagytok és a napnak fiai« s melynek 
legalsó rétegében sem vész el senki sem a miatt, mert 
tudomány nélkül való. A Vatikánnak olyan emberekre van 
szüksége, a kik csak a róm. kath. egyházat ismerik el 
»egyedül idvezítő«-nek s minden más egyházhoz tartozókat 
kizárnak az örökéletnek hazájából. Magyarországnak mint 
államnak olyan emberek kellenek, a kik tudják, hogy Isten 
előtt kedves mindenki, valaki csak cselekedeteit az 0 
akarata szerint intézi. 

Ilyen népet s ilyen embereket csak a protestáns 
egyház nevel Magyarországon. 

És íme mégis az az egyház, a mely a Vatikánnak 
áll szolgálatában, milliókat jövedelmező állami vagyonnak 
van a birtokában s ennek az egyháznak a főpapjai száz-
ezrekre menő évi jövedelmet húznak állami földbirtokok-
ból, míg a protestáns egyház csak koldus alamizsnát kap 
az államtól s ennek az egyháznak a püspökei azon sze-
rény jövedelemből élnek, a mit azok az ekklézsiák adnak 
nekik, melyekben ők — mint lelkipásztorok — közpapi 
szolgálatokat végeznek. 

Sem az Isten, sem az emberek törvénye nem kivánja, 
nem kívánhatja tehát, sem az osztó-igazsággal nem lenne 
megegyeztethető, ha a magyar állam ugyanazon mértékkel 
mérne az 1848: XX. t.-c. 3. §-ának életbeléptetésekor a 
protestáns, mint a melyikkel mér a római kath. egy-
háznak. 

Ha ugyanazon mértékkel akar mérni, akkor az élet-
beléptetés előtt, álljon az állam a hitfelekezetekkel szemben 
is az egyenjogúság alapjára s mondja ki a törvényhozás, 
miszerint állami javaknak birtokában, polgári különleges 
jogoknak élvezetében nem lehetnek egyházak, — tehát 
ezeknek a főpapjai, papi fejedelmei sem. 

Ha pedig egy ilyen állami törekvésnek ez a pápai 
szózat kiáltana vétót: »sint ut sunt, aut non sint« s ezen 
vétó előtt meg kellene hajolnia a magyar államnak: a 
nevezett törvény életbeléptetésének áldásaiban ne részesítse 
a róm. kath. egyházat, mely míg az lesz, a mi volt eddig: 
útjában fog állani mindig a magyar állam szabadelvű 
törekvéseinek. 

Ezen áldásokban még kevésbbé részesítendők azon 
hitfelekezetek, a melyek magának a magyar államnak is 
nyilt és határozott ellenségei. 

Ez egészen természetes. 
íme itt van Magyarországon a gör. keleti, román, 

szerb és a horvát egyház. Van-e, volt-e ennek a »három-
egy« hitfelekezetnek egyetlen főpapja is, a ki szive szerint 
igaz barátja volna, igaz barátja lett volna a magyar 
állameszmének? Ha lehetett a múltban, nincs a jelenben 
s nem lesz, még sokkal inkább nem lesz a jövőben. Ezeket 
román, szerb és horvát nemzetiségi különleges érdekek 
vezérelik még akkor is, mikor a hazáért imádkoznak. 
Gyűlölnek ezek mindent, a mi magyar s készek a magyar 
szétdarabolása céljából szövetkezni magával a sánta ördög-
gel — készek még akkor is, ha ez elviszi őket. Inkább 
az ördög országához tartozzanak, mint Magyarországhoz, 
így éreznek, így gondolkoznak ezek! . . . . 

A román Románia részére, a szerb Szerbia kiegé-
szítése céljából, a horvát Horvátország határainak széles-
bítése végett akar egy-egy darabot kivágni az egységes 
magyar állam testéből, akar a magyar állam Silloch-ja 
lenni. Ezek azok, a kik a magyar zászlót, a magyar király 



látogatása alkalmával is képesek a legnyíltabb helyen el-
égetni, s nem a magyar, hanem a horvát királyt éltetni 
utcáikon, 

Hát még szíveikben, templomaik s iskoláikban? 
Bizony az őrültséggel volna határos, ha a ma-

gyar állam ezekért is életbeléptetné azt a törvénycikket. 
Közálladalmi költségből fedezni ezeknek a hitfelekezetek-
nek egyházi és iskolai költségeit s meghagyni birtokukban 
mindazon polgári és egyházi különleges jogokat, kivált-
ságokat, állami javakat, a melyekkel most nem élnek, 
hanem nagyon is visszaélnek: öngyilkossági merénylet 
lenne a magyar állam részéről. Eddig élvezett, egyházi 
jogainak érintése nélkül, csak a protestáns hitfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségletek, fedezhetők közálladalmi 
költségből Magyarországon. A többi hitíelekezetekéi csak 
akkor, ha elvétetnek tőlök eddig élvezett polgári és egy-
házi kiváltságos jogaik és a kezeik közt levő államjószágok 
jövedelmeinek élvezése. 

Addig azonban, míg olyan hatalmas, olyan erős lesz 
a magyar állam, hogy ezt megteheti, nemcsak sok víz 
folyik le a Dunán, hanem akkor már nem is lesz ez a 
folyó: »Buda, Mohács, Nándornál elfolyó*. 

Ne várja be ezt a magyar állam. Siessen azonnal 
segítségére egyedül természetes és megbízható igaz bará-
tainak, a protestáns hitfelekezeteknek. Valósítsa meg ezek-
kel szemben az 1848: XX. t.-c. 3. §-át. 

Az, hogy megvalósítsa, nem kevésbbé áll érdekében 
az államnak, mint ezen egyházaknak. Hát lehet-e a köz-
művelődésnek hivatott terjesztője az olyan egyház, mely-
nek főpapjai is (három egyszerre) hozzájárultak ahhoz, 
hogy szobor állíttassék 1895-ben Radnán azon csodatör-
ténet (már hogy csodatörténet) 200 éves emlékezetének 
megörökítésére, miszerint ott (Radnán) egy 1695-ben le-
égett fakápoina parázstüzeben sértetlenül megmaradt egy 
fakeretes durva papírra festett női alak, szerintök igazi 
Mária-kép9 A mely egyház vezetése alatt annyira halad 
200 év alatt a közművelődés: ott közművelődésről még 
csak beszélni sem szabad, t. i. arról, a mit ez az egyház 
emelt a kívánt magaslatra. 

Lehet-e a magyar állameszmének lelkes apostola az 
olyan egyház, a melynek tanuló ifjai a 'Jellasich szobra 
előtt égetik el a magyar trikolort — a magyar király láto-
gatásakor? 

Videant Consules Hallgassanak reám, a Gasandra 
lelke mondatja velem: a közművelődésnek hivatott terjesz 
tői s a magyar állameszmének lelkes apostolai csak a 
protestáns egyházak (nem egyes emberekről van szó) 
Magyarországon. 

A protestáns egyházak nélkül, a római és gör. kath. 
s az óhitű egyházak dogmái mellett, még csak a föld sem 
forogna ma s Magyarország nem alkotmányos ország volna, 
hanem csak egyszerűen földrajzi fogalom. 

Valósítsa meg tehát a magyar állam a protestáns 
egyházakkal szemben haladéktalanul az 1848: XX. t.-c. 
3. §-át, autonómiájuk érintése nélkül. A többi hilfelekeze-
tekkel szemben pedig majd csak akkor, mikor el lesz 
törölve minden kiváltságos egyházi jog, köznevelés-tanítási 
célokra lesz fordítva minden állami vagyon, a miben ezek 
a többi hitfelekezetek (egyházak), vagy legalább ezeknek 
főpapjaik, saját kényök-kedvök szerint dúslakodva gazdál-
kodnak úgy, hogy 187,807 kat. hold birtoknak évi jöve-
delme mellett 80 ezer forint országos adóval (talán épen 
földadó) maradt adós nem régen a nagyváradi püspök úr 
ő eminenciája. 

Videant Consules 
Ágya. Nagy Sándor, 

ev. ref, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Nevelés és társadalom. 
(Folyt, és vége.) 

II. A társadalom művészi formáinak korszakai. 

8. A XIX. század első fele. 

Életünk egyik felére a természet, másikára a törté-
net gyakorol befolyást. A mult században a természetjog 
és természetes vallás jutottak diadalra, s a francia forra-
dalomban majdnem teljesen érvényesültek. A XIX. század 
meghozza a történeti hataltnak visszahatását. A politika 
terén a megújítás és reakció, a művészetben pedig a roman-
tika uralkodik, v. i. az a törekvés, hogy a mult, ha nem 
is állítható teljesen vissza, legalább minden téren érvényre 
jusson s a ^felvilágosodás* helyett a mvstikus hatalmak-
ban való hit ismét felébredjen. A magasabb tanügy terén 
a hátrafelé való törekvés, az »új humanismus* észlelhető, 
mely ismét a latint és görögöt ismeri el a művelődés 
egyedüli eszközének, a többi tárgyakat pedig nem saját 
maguk miatt, hanem a gyakorlati élet szükségletei miatt 
kívánja tanítani. Ezt az irányt támogatja a német idealisz-
tikus philosophia, a mely kezdetben, Kant rendszerében, 
az ismeretek két forrását veszi fel; az emberi szellemet, 
mely az alakot, és az érzést, mely a tartalmat, az anyagot 
nyújtja, azonban az első csakhamar föléje emelkedik 
emennek- és Fichte és Hegel rendszerében már egyedura-
lomal bír. Az idealisztikus philosophia tehát megkülönböz-
tette a formális, tulajdonképeni szellemi képzést, a tudás 
képzését a materiális képzéstől, az ismeretek szerzésétől, 
s az előbbire nézve a klasszikus, a modern szellemtől oly 
távol eső nyelvekben kereste a legjobb eszközt, a szellemi 
újjászületés fürdőjét. A népiskoláknál eleinte csak a kath. 
államokban volt nagy visszahatás, a mennyiben Pestalozzi 
egészséges eszméi elejtettek s a jezsuiták uralma felújít-
tatott. A protestáns államok népiskoláiba a visszahatás csak 
a 40-es években, tehát későn jutott el s így a szabadabb, 
tudományosabb neveléstant nem volt képes onnét kiűzni. 
A történeti befolyás előtt a reáliskolának is meg kellett 
hajolnia s a tantervbe fel kellett vennie a latint. 

9. A XIX. század második fele. 

A liberalismus, vagy mint legnagyobb szószólója 
Smith Ádám elnevezte: a természetes szabadság rend-
szere, a természetjog szülöttje, századunk második felében 
minden téren győzelmet arat s ezt az elvet írja zászló-
jára: »Laisser fairé, laisser aller«. Megszünteti az egyeseknek 
állami és rendi szabályozását, minden »állampolgárt* egyen-
lőnek és szabadnak ismer el, és megengedi a korlátlan, 
szabad versenyt. Azonban nem idéz elő a társadalom 
tagjai közt harcot, hanem inkább oly elveket hirdet, a 
melyek az egyeseknek személyiségét szabályozzák s a létért 
való küzdelemben mentőhorgonyul szolgálnak, v. i. minél 
kevésbbé köt meg és vezet az összesség, annál inkább 
kell az egyesnek önmagát megkötnie és vezetnie, s annál 
inkább kell az egyesnek tudományos, lélektani nevelés 
által világos a gondolkodásra, határozott és becsületes 
cselekvésre képeztetnie. Ebben rejlik az oka, hogy Smith, 
a ki az államnak a társadalom szabad folyamába való 
benyulásának jogosulatlanságát vitatja és csak azt engedi 
meg, hogy a hatalmaskodás korlátoltassék, azt kivánja, 
hogy az iskolák felett az állam gyakorolja a felügyeletet. 
A liberalismus e téren hű maradt prófétájához, a lelki 



nevelésért mindig sorompóba lépett s annyit legalább elért, 
hogy a társadalom majd minden osztálya, s lassanként 
remélhetőleg a vagyontalanok osztálya is belátja, hogy 
pártharcaik csak erkölcsi fegyverekkel és erkölcsi mér-
séklettel harcolhatok. 

Azonban a liberalismus nem bizonyult a társadalom 
békehozójának. A politikai liberalismus ugyan határozottan 
áldásossá lett, a mennyiben az absolutismus veszélyeit el-
hárította, az egyeseknek polit. jogokat biztosított, s a polit. 
érzületet kifejlesztette. A gazdasági liberalismus azonban 
hasonló hatásokat érlelt meg, mint hajdan a római csá-
szárságban : elősegítette a vagyonnak egyes kezekben való 
felhalmozódását s kiélesítette a gazdasági ellentéteket. S 
az sem tagadható, hogy a »laisser fairé, laisser aller* elv-
nek ÜZ £1 tendenciája, hogy a gazdálkodás határait átlépve, 
a nevelésben, művészetben s általában a szellemi életben 
üzleti opportunismust, s ebből opportunikus üzleti érzéket 
teremtsen. A társadalom ily elvek mellett csak erkölcsileg 
tökéletes embereknél állhat fenn békésen és lehet derét. 
Mivel azonban ez az erkölcsi tökéletesség kivételt képez, 
azért a tudomány és a közvélemény tévesnek ismerték 
fel a gazdasági liberalismust és a társadalomban ismét 
oly rendet kívánnak, a melyben a birtokszerzés nem a 
vak szerencse, hanem lehetőleg a szükséglet szerint sza-
bályozandó, hogy így a vagyontalanok részéről fenyegető 
forradalomnak lehetősége megszűnjék. Az összesség érdeké-
ből kiindulva, a közérdek ismét az egyesek érdeke fölé 
kerül s a nevelés összes szabályai is a közérdek követel-
ményeiből folynak. A paedagogiában tehát ismét érvé-
nyesül bizonyos utilitarizmus, a mely különösen formális 
klasszikus oktatás ellen küzd. Az utilitarizmust azonban 
ellensúlyozza a lélektannak a nevelés terén való széles 
körű alkalmazása, a mi azt a célt szolgálja, hogy a nö-
vendékek szellemileg és erkölcsileg derék, harmonikus 
egyéniséggé, nem pedig csak dolgozó automatákká képez-
tessenek. Mert csak az így képzett egyén képes társadalmi 
kötelességeinek teljesen megfelelni s ezt nemcsak a társa-
dalom támogatja, hanem ő maga is támaszává lesz a tár-
sadalomnak. Ezért nem elégedtek meg már Plató és Aris-
toteles azzal, a mit a hellén társadalom a nevelésben és 
oktatásban nyújtott, s tartalmából részben sokat elvetettek, 
mint Plató a görög költők némely mythosát, és némely 
zenei hangnemeket, részben pedig újat csatoltak hozzá, 
mint Plató a mathematikát és philosophiát, Aristoteles 
pedig a rajzot. Természetes azonban, hogy annak pontos 
meghatározása, vájjon mi a társadalmilag nélkülözhetetlen 
és mi az általánosan emberileg szükséges, igen nehéz, de 
sohasem figyelmen kívül hagyandó feladata a tudományos 
paedagogiának. De a régi és űj világnézet közt még sok 
más harcot is el kell döntenie a tudományos psychologiá-
nak, így pl. azt a kérdést, hogy az iskolában pótolhatja-e 
a vallástanítást a moráltanítás, s nem lehet kétséges, 
hogy a felelet az lesz, hogy a népiskolában a vallástanítás 
psychologiai okokból egyúttal az egyedüli moráltanítás is 
s a phiiosophiai moráltanítás csak a gimnázium felső 
osztályaiban lehet hasznot hajtó. 

Az azonban, hogy a tudomány mennyire segítse a 
nevelést, mindenesetre két feltételtől fog függni: 1. attól 
a becstől, a melyben a psychologián alapuló tudományos 
paedagogia a tudomány körében részesül; 2. attól a tekin-
télytől, a melyben a társadalom a tudományt általában 
részesíti. Az elsőt illetőleg a jövőtől a legjobbat lehet várni. 
A jelenkori psvchologia eredményei beható megfigyelés és 
módszeres kísérletezés folytán mindig bizonyosabbak lesz-
nek s annál biztosabbak lesznek a következtetések is, a 
melyeket a paedagogia belőlük levon s annál általánosabb 
elismerést fog érte aratni. A második feltételt illetőleg: 

azt a szerepet tekintve, a mely a tudománynak a társa-
dalomban jut, nem szabad elfelejteni, hogy a jelenkor 
tudományának két hatalmas ellenfele van a társadalomban, 
t. i. a pápista egyház és a munkásosztálynak a social-
demokratiában képviselt része. A római egyház a philoso-
phiában, tehát a psychologiában is még mindig Aristotelest 
és Aquinói Tamást követi s azért a modern paedagogiával 
részben szemben foglal állást: a socialdemokratia ugyan 
részben minden tudományos kutatás tisztelője, azonban 
nem hiányoznak oly hangok se, a melyek csak »a népnek 
szolgáló« tudományt ismerik el. Hogy a finomabb, abstrak-
tabb problémák, melyeknek »hasznát« s jelentőségét csak 
a kutató ismeri fel s a melyekhez a paedagogia érdeké-
ben teljesítendő psychologiai kutatások is tartoznak, a 
»népnek szolgáló* tudományokhoz tartoznak-e, az nem 
egészen bizonyos. A modern tudomány képviselőinek ily 
körülmények közt az a kötelessége, hogy a kutatás és 
gondolkodás erkölcsi erejével s tiszta, megvesztegethetetlen 
igazságosság által biztosítsák maguknak a társadalom min-
den osztályának tiszteletét. Akkor mindkét tudománynak : 
a társadalom és nevelés tudományának sikerülhet a tár-
sadalom hajóját a veszélyek háborgó tengeréről biztos 
kikötőbe vezetni. 

P. Barth nyomán közli: 
Adorján Ferenc. 

T Á R C A . 
A Jézus eljövetele (Advent). 

(Felolvastatott a budapesti ref. ifj egylet 1895. decz. 5-én tartott 
felolvasó és zenees'élvén). 

Advent annyit tesz magyarul: eljövetel s az adventi 
négy vasárnap hivatása az lenne, hogy bennünket a Jézus 
Krisztus eljövetelére emlékeztessen. Az idők folyamán azon-
ban a Jézus Krisztus helyére az a jóformán képzeleti kis 
Jézuska lépett, a ki bizonyára azokkal a Mikulásokkal áll 
atyafiságban, a melyekről az újságok kis hirdetései ekként 
szoktak megemlékezni: Eredeti Nicolok Kertész Tódornál. 
Hogy atyafiságban állanak, azt több körülmény bizonyítja. 
Igaz, hogy különböznek is egymástól. A Nicolo-k csúnya 
kéményseprők vagy ördögök s a legjobb esetben is hosszú 
szakállú ősz püspökök. A kis Jézuskák vidám, kedves 
gyermekek, a kik soha meg nem nőnek s évről-évre csak 
kis Jézuskák maradnak. A Nicolo-k cipőbe rejtik el az 
ajándékaikat, a kis Jézuskák a karácsonyfa alá. De meg-
egyeznek egymással abban, hogy alázatos szolgái a kalen-
dáriumcsinálóknak. Soha máskor örömöt nem szereznek 
csak ép december 6-án, meg 24-én. Legfőképen pedig abban 
egyeznek meg, hogy kedvelik a kegyes csalásokat s épen 
azért nem valók egyébre, minthogy a gyermekek kép-
zeletét foglalkoztassák s a nagyoknak, a rideg valóba el-
merült nagyoknak, ajándékok készítésére, adására meg 
egynéhány ily sóhajra adjanak alkalmat: Mily boldogok 
is a gyermekek, hogy azok még hinni tudnak ! 

Legyen bár azonban a ki-. Jézuska is ép oly kép-
zeleti személy, mint a Nicolok, annyi bizonyos, hogy így 
Advent tájon az igazi Jézus fényességéből is veszünk egy-
egy sugárt. Az a sok gond másért, az a sok titkos remény, 
hogy majd örömöt szerzünk, az a sok öröm, a mit tényleg 
érzünk: mind annak a bizonysága, hogy az igazi Jézus 
hitetlenségünk dacára is fél tudja melegíteni hideg éle-
tünket. Ám épen azért hálából iránta meg kellene gondol-
nunk, hogy Ő nem kis Jézuska, hanetn hatalmas Megváltó 
s az ő igazi eljövetele több örömöt s igazabb örömöt 



szerez, mint egy képzelt kis Jézuska elfogadására való 
készülődés. Ha pedig valaki erre azt mondja, hogy hiszen 
karácsony napján, ha helyet kapunk, meghallgatjuk a Jézus, 
az igazi Jézus eljöveteléről szóló prédikációt is: hát arra 
csak azt mondom, hogy az igazi Jézus már nem rabszol-
gája a kalendáriumkészítőknek s nemcsak december 25-én 
meg 26 án jő el. Valóban itt az ideje, hogy a Jézus el-
jövetelére nézve ne képzelődjünk tovább. Ne áltassuk 
magunkat azzal, hogy mi minden esztendőben négy héten 
át az utat készítjük a Megváltónak s december 25-én vagy 
26 án befogadjuk, hogy aztán december 27-én megint el-
bocsássuk s a következő Adventben megint úgy kelljen 
várnunk, mintha még soha el nem érkezett volna hozzánk. 
Hát január 1-től december l-ig hol járt a Jézus? És 
január 1-től december l-ig mivel volt tele a szívünk és 
ki lakozott benne ? És ha nem a Jézus lakozott, keresz-
tyének vagyunk-e igazán ? 

Látni való, hogy a Jézus eljövetelére vonatkozólag 
több világosságra volna szükségünk s én röviden azt aka-
rom elősegíteni, hogy e fontos kérdésben teljes legyen a 
világosság 

* * * 

Háromféle értelemben szólhatunk a Jézus eljöveteléről 
s én először a Jézus első, azután az utolsó eljöveteléről 
szólok, hogy ezekkel magyarázzam meg azt, a mit a Jézus 
szellemi eljövetelének lehet nevezni. 

Mikor a Jézus először eljött, azért jött el, hogy az 
embereket megváltsa. Az a nagy, hatalmas, mindentudó 
Isten, a kinek végtelensége a kétségbeesésbe hajt s rémü-
lettel tölt el, lehajolt hozzánk, hogy irgalmasságát velünk 
megértesse. Az a megfoghatatlan Isten, a ki mint kinzó 
talány, úgy áll a hitetlenek előtt: emberré lett, hogy tit-
kait felfoghatóvá tegye előttünk. Az emberi természethez 
tapad az önzés, mely arra készti, hogy csak magáért éljen 
s az életet csak a maga szempontjából tekintse. Az ember 
ez iszonyú önzéstől hajtva, gyakran legszentebb érdekeit 
tiporja szét s mégis boldogságot ezen az úton nem talál. 
Az fdvezítő tehát eljött és megmutatta a teljesen tiszta 
szeretetet. És az ő szeretete nemcsak példa, hanem meg-
váltó hatalommá is lett az ő halála által. Az Idvezítő úgy 
tett, mint a kis magocska, mely lemegy a hideg földbe 
s ott megtöretni hagyja magát, hogy halálából sok új élet 
támadjon. Az Idvezítő is engedte, hogy az emberiség hideg 
földjében széttöressék s az ő halála erőforrás, gyógyforrás 
legyen nekünk, mely által éljünk. Ö megmutatta, hogy 
van egy magasabb élet s hogy az ember nincs a földhöz 
kötve s ha enged a hivó isteni szónak, a Jézus feltáma-
dásának dicsősége besugározza az ő életét is és szétosz-
latja ama félelem éjszakáját, mely valóban méltán gyötör-
hetne bennünket a halál gondolatára, ha az Idvezítő fel 
nem támadott volna. 

Emberi közönséges gyarlóság az is, hogy az életnek 
vagy csak árnyoldalait látjuk s azután azt a következ-
tetést vonjuk ki vizsgálódásunkból: a világ rossz, nagyon 
rossz, nem is lehet javítani vagy pedig nagyon is rózsás 
színben látunk mindent s azt mondjuk: Egyél, igyál én 
lelkem, gyönyörködjél, hiszen jól megy minden, nincs baj, 
nincs igazságtalanság, nincs nyomor, nincs gyötrelem. 
Belőlünk vagy az irgalom és remény vagy a szentség és 
a kötelességérzet hiányzik. De tekintsetek a Jézusra! Ő 
könyörült a bűnös nőn és Zakeuson. de megrótta saját 
tanítványainak minden apró kis hitetlenségét. Ő le tudott 
hajolni a legiszonyúbb mélységbe is, a nélkül, hogy csak 
egy kis folttal beszennyezhette volna a bűn sara. Szere-
tetét megértheti a kis gyermek is, szentségének dicsősége 
elvakítja azokat is, a kik életöket becsületben töltve, őszül-

tek meg. Azért azt mondhatjuk í.ogy a Jézus első eljöve-
tele nem más, mint annak az isteni kéznek segélyre való 
kinyúlása, melynek csapásaitól félnénk csak, ha az Idve-
zítő el nem jött volna. Az Idvezítő nem azért jött el; 
hogy róla a népiskolában egy csomó szép történetet tanul-
janak a rövid nadrágos fiúk, a rövidszoknyás leányok, 
nem is azért jött el, hogy a zsidók vagy r. katholikusok 
vagy protestánsok elleni haragra indítson bennünket. Azért 
jött el, hogy egész életünkben segítsen, gyámolítson, se-
beinkre írt, fájdalmainkra vigasztalást, bűneinkre bocsá-
natot hozzon, kétségeinkben reményt, hitetlenségünkben 
hitet adjon s megtanítson arra, hogy az irgalmasság tesz 
boldoggá, nem az önzés. Azért jött el, hogy szoktassa a 
mi szemeinket és képessé tegye azokat az ő dicsőségének 
elviselésére, a mikor majd utoljára jő el. 

Mert meg nem állhatnánk előtte, ha az ő irgalmas-
sága szegény lelkünket meg nem védené. Manapság ugyan, 
ha egyáltalán hiszszük azt, hogy lelkünk egykor szemtől-
szembe áll az Istennel, azzal szokluk bíztatni magunkat, 
hogy hiszen az Isten jó, az Isten szeretet majd csak 
elenged minden büntetést. És komoly tudósok egész alapos-
sággal bizonyítgatták is, hogy nem lesz ítélet; hiszen az 
Isten nem gerjed úgy haragra, mint az ember. Hát bizo-
nyára úgy nem, mint az ember. De nem épen az lesz-e 
rettenetes, hogy egy szerető Istennel kell szembeállanupk, 
a ki fájdalmasan kérdi: Én mindent megtettem érted, én 
üdvösséget szereztem neked drága vér kiöntésével, elárasz-
tottalak áldással, kopogtattam szived ajtaján, adtam néked 
az igét vigasztalásul s lábaidnak szövétnekül, ugyan miért, 
óh, miért pazaroltad el mégis életedet? . . . . Mikor a világ 
hívott, éveket is odaadtál, mikor én hívtalak, még néhány 
órát is sajnáltál . . . . 

Gondoljuk csak el, hogy egy fiút, ki szüleit megbán-
totta, édes anyja koporsójához hívnak Melyik eset-
ben érez keserűbb gyötrelmet ? Ha azt mondják neki, hogy 
édes anyád ügyet sem vetett gonoszságaidra? Vagy ha 
azt mondják, nézd, itt fekszik az édes anya, a kinek élete 
gyász volt temiattad, a kinek szeméből könyek hullottak, 
valahányszor elhibázott életedről hallott s a kinek a szive 
szakadt meg érted való bánatában! Bizonyára mi sem 
bánkódnánk, akármilyen közönyösek voltunk is földi éle-
tünkben, ha a halál után azt kellene megtudnunk, hogy 
az Isten ugyan édes-keveset törődött velünk Csak-
hogy a halál után mi lesz nyilvánvalóvá? Annyira nyil-
vánvalóvá, hogy csak az az egy gondolat nehezedik lel-
künkre? Az, hogy az Isten nagyon szeretett bennünket, 
hogy a Jézus értünk élt és szenvedett, hogy volt eszköz, 
a mivel a magunk életét is, másokét is boldoggá tehettük 
volna, hogy volt erő, a mit szivünkbe véve, segíthettük 
volna a nyomorultakat s Istenhez vezethettük volna a 
bűnösöket. Lehet-e nagyobb gyötrelmet képzelni, mint 
azokét, a kik kénytelenek lesznek bevallani, hogy életüket 
elhibázták s hogy elZ RZ élet visszahozhatatlan. Valóban 
méltán tölthette el azért a komolyabb lelkeket aggodalom-
mal az a nagy advent, a Jézusnak utolsó eljövetele. Ez 
az aggodalom a középkorban egy költeményt szült, a 
melynek néhány sorát Goethe is beszőtte Faustjába s alig 
van e műnek remekebb részlete, mint az, a melyben 
Margit a bűnbánattól ostorozva küzködik, az orgona zúg, 
a kar fenn latinul énekli: 

Quid sum miser tunc dicturus ? 
Quem patronum rogaturus ? 

A bűnbe esett lélek átszenvedi mindazt a kínt, a mit 
e sorok kifejeznek s a mint az örök ítéletre gondol, ha 
nem érti is az idegen éneket, lelke mélyén kétségbeesve 
bizonyosan azt suttogja; 



Én szegény, akkor mit szóljak ? 
Védőmül ja j kit is hívjak?' , 

A bűnbánat azonban már a jó útnak kezdete . . . A ki 
önmagában tusakodik, hogy ugyan mikép állhat meg a 
Szentek Szente előtt: az hamar megtalálja az irgalmas 
Jézusban vetett hitet s e hittől vigasztalva, ha szorongva 
is, de bátran imádkozik ama gyönyörű költemény sorai-
val tovább. 

Máriát is feloldoztad . . . 
A latrot is meghallgattad . . . 
Reményt kegyed mindig a d h a t . . . 

Kegyes Jézus, gondolj a r r a : 
Én értem jöttél utadra . . . 
Tarts meg, ha jő harag napja. 

Épen azért az ítéletnap győzödelem és örömnap 
mindazok számára, a kik az Istent szerették, a kik füleiket 
be nem zárták, a mikor a Szentlélek titokteljes hangokon 
szólt, a kik a Lélek e csodás rebegéseinek értelmét a 
Szentírás szavaiban megkeresték, a kik buzgón imádkoz-
tak nemcsak magokért, hanem ellenségeikért is, a kik nem 
a magok hasznát keresték, hanem embertársaik boldog-
ságát, a kik nemcsak a testi nyomort enyhítették, hanem 
a lelki nyomort is, melyet a hitetlenség, testiség és érzé-
ketlen részvétlenség okozott. Küzdelmeinkben az a tudat 
vigasztalhat, hogy lesz egy nap, melyen kisírhatjuk fájdal-
mainkat, a melyen elnémúl a gúny, beteljesül minden 
szent remény és örömmé változik minden keserűség. 

Mindezekből könnyen megérthetjük, hogy mily fontos 
a Jézus szellemi eljövetele. Életünk legfontosabb kérdése 
nem az, hogy szépek vagyunk-e vagy hogy jól tudtunk-e 
mulatni, az sem, hogy egy házunk van-e vagy kettő vagy 
egy sincs, még az sem, hogy római katholikusok vagyunk-e 
vagy protestánsok, hanem az, hogy készen állunk-e az 
ítéletre ? Befogadtuk-e azokat az erőket, a melyeket a 
Jézus első eljövetele alkalmával a földre hozott? Eljött-e 
ma is hozzánk lélekben a Jézus ? A kihez eljött, az bizo-
nyára másokat is törekszik hozzá vezérelni. Ez kötelesség 
és ez boldogság. A kihez eljött, annak első és fő dolga, 
hogy minél több irgalmasságot közöljön másokkal. És 
minél több emberhez jő el a Jézus, annál boldogabb és 
jobb a társadalom. Míg csak egy vagy két emberhez jött 
el, addig a társadalom tudomást sem vesz arról, hogy 
a Jézus élő hatalom. Az emberek elmennek a templomba 
és sejtelmök sincs arról, hogy nekik a keresztyén gyüle-
kezet munkáját kellene végezniök. A papok sem ezért 
prédikálnak, hanem azért, mert az ősök úgy alkották meg 
az isteni tisztelet rendjét. De ha a Jézus sokak lelkébe 
eljött, akkor a papok azért prédikálnak, hogy erőt adjanak 
kinek-kinek az életben végzendő munka teljesítésére. A 
hívek lelke felmelegül, a gazdagok adakozóbbak lesznek 
csupa szeretetből és irgalomból, a szegények szívét elége-
dettség tölti meg, a családapák nem mennek el kártyázni 
a kaszinókba, ha szórakozni akarnak, az ifjú emberek 
tréfálnak a lányokkal, de nem csalják meg őket, már csak 
azért sem, mert a fiatal lányok nem engedik magokat 
megcsalattatni, az örömök nem lesznek olyan zajosak, de 
igazabbak, mint a milyenek a mi örömeink itt ezeken a 
felolvasó és zeneestélyeken. a melyek után senkinek sem 
fájdul meg a feje, a társadalomból pusztulna a hazugság 
s a keresztyén gyülekezetekből erő áradna szét, mely 
megtérítené még azoknak a mívelt férfiaknak szivét is, a 
kik most nagyban kovácsolják a nemzet épületét, de a 
felmelegítő tűzről, melyből az erkölcsi erők egész teljessége 
áradna ki, a megfeszített és feltámadott Krisztus evangé-
liumának tüzéről megfeledkeznek. 

De eljő az idő, mikor meg fognak térni. Nem enged-
hetjük, hogy hamis és szeretetlen elvek az igazi keresz-
tyénséget megutáltassák népünkkel. Es botor ember az, 
a ki minden emberi eszközt felhasznál népének boldogí-
tására, de az evangelium öntudatos és önzetlen érvénye-
sítéséről megfeledkezik, öntudatos érvényesítés, jegyezzük 
ezt meg jól. Mert hiszen épen a munka elején nem vagyunk. 
A Jézus lelki eljövetelének édességéből éreztünk már valamit. 
Munkára indult már sok kéz és ajak. de arra volna szükség, 
hogy a munkát felelősségünk érzésében buzgóbban, nemcsak 
ügy per tangentem végezzük. Különösen attól az ördögtől 
kellene őrizkednünk, melynek neve: Nem erünk rá s a 
mely arra bíztató: tedd a Jézus dolgát a. legutolsó helyre. 
Persze jó volna, ha volna egy szép helyiségünk, a hol a 
különböző keresztyén tevékenység szálai összeérnének, a 
hol lehetne lelkünket is táplálni a bibliára, de a mellett 
szép zene, szavalat, felolvasás, meg egy csésze thea, meg 
valami ennivaló mellett tovább is maradhatnánk, tervein-
ket megbeszélhetnénk, mindenkit munkára buzdíthatnánk 
s mindenkinek, férfiaknak és nőknek, öregeknek és ifjak-
nak kijelölhetnénk, hogy micsoda jó munkát végezhetné-
nek, szóval a keresztyén szeretetvendégségeket elevenítenék 
fel. Mert a régi keresztyének azok szerintem okosabban 
jártak el. Kevesebbet ettek s különösen ittak, mint mi, de 
többször összejöttek s a gyakori találkozás barátságosabbá 
tette életöket. Tessék elhinni, nem volna rossz, ha az ifjú-
ság, nők és férfiak, a keresztyén munkatéren találkozná-
nak, mert hiszen szép dolog az is, ha valaki jó táncos 
és jól tud udvarolni, de nem mindig abból lesz a taka-
rékos férfi, a ki minden kisasszonynak szépeket tud mon-
dani s nem minden jó táncos kisasszonyból lesz jó gazda-
asszony. 

De nem folytatom tovább. Ennyit is csak azért mond-
tam el, hogy azt ne mondja valaki: a komolyabb és 
mélyebb keresztyénség azt eredményezné, hogy komor, 
mélabús, savanyú arccal kellene járni-kelni. A világ kin-
cséért sem. Még Ígéretet úgy senki meg nem tartott, mint 
a Jézus, s ő azt ígérte, hogy teljes örömöt ad, a mit sem 
a halál, sem a bűn meg nem semmisíthet . . Epeked 
jünk azért és munkálkodjunk, de necsak adventben, ha-
nem a farsangban is, hogy jöjjön el. . . . Jöjjön el szi-
veinkbe, családjainkba, s jöjjön el egyházainkba is. . . Ha 
örömöt, boldogságot keresünk, ha a jó ügy diadala a szen-
vedők enyhülése után vágyódunk, az mind be van fog-
lalva ebbe a szép adventi imába: Jövel, jövel Uram .lézus! 
Csakhogy ha eljő, ha szivünk ajtaján kopog, ne utasítsuk 
el december 27-én, hanem vigyük át az újesztendőbe is. 

Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A karácsonyi történethez. 
Letelepedés Betlehemben.* 

Amaz olajfákkal beültetett nyilt magaslatról, mely 
Jeruzsálem és Betlehem között terül el, s melyen ma a 
Mar Illés klastroma áll, pillantották meg József és Mária 
először Betlehemet. Mária előtt sem volt egészen ismeretlen 
e városka, mert hiszen kevés idővel azelőtt járt ő e 
hegyen látogatóba barátnője Erzsébetnél. Egy népies fel-

* Mutatóul Schneller Lajos előbb betlehemi, jelenleg kölni 
ev. lelkésznek »Kennst du das Land« című 10 kiadást írt művéből, 
melynek szerző által jogosított magyar kiadása nem sokára meg-
jelenik. 



fogás azt tartja, hogy a fiatal pár megérkezésekor minden 
szállást elfoglaltak az utasok Betlehemben, a kik az össze-
írás miatt utaztak oda. Mi ezt a felfogást nem osztjuk. 
Az összeírásra a kormány valószínűleg nemcsak egy pár 
napot, hanem hosszabb időt rendelt, a mely alatt ki-ki 
jelentkezhetett az ő városában. És még ha ezt egv oly 
általános összetorlódás meg nem gátolta volna is, mint a 
hogy azt a karácsonyi történet leírásában oly sokszor le-
festve találjuk, a kicsi Betlehemből bizonyára oly igen 
sokan nem lehettek távol, a kiknek a beírás végett haza 
kelletett jönniök. És azok, a kik e végett haza jöttek, ön-
ként érthetőleg nem egy vendégfogadóban, hanem rokonaik 
vagy ismerőseiknél szálltak meg. 

S menjünk most mi is az utazó párral Betlehem 
kapujához! Ok átjöttek a kapurt s beléptek a kicsi városka 
vagy falu utcájára, a hol dacára a Császári összeírásnak, 
semmiféle torlódás nem volt. Kiki a maga dolga után járt 
ott az utcán, a piacon vagy a mezőn, a mint ezt a föld 
népének az időszaki foglalkozása épen magával hozta. 
Némely ismerőseit vidám megszólítással köszönthette József 
az utcán, a míg szállását fölkereste. De hova akart ő 
szállni ? A keresztyén monda erre a kérdésre elég világosan 
felel. Csak az a kár, hogy ez a közelebbi vizsgálat fényé-
nél nem állhat meg A futólagos tekintet, hogy József és 
Mária az utasokkal megtelt Betlehembe kissé későn érkez-
tek, hogy ott a nyilvános szállásokon már minden helyet 
elfoglalva találtak, és így kénytelenek voltak a karavánok 
számára fentartott istállóban meghúzódni, a hol azután a 
gyermek Jézus mindjárt az első éjjel megszületett, bizo-
nyára helytelen. Nagyon természetes, hogy Mária, a ki az 
ő lebeíegedését előre látta, nem volt oly könnyelmű, hogy 
közvetlenül az előtt Názáretből Betlehemig utazzék. Hogy 
Józsefnek az összeírás miatt el kellett utazni, ez a mi 
föltevésünk szerint már egy idő óta tudva volt. Igv tehát 
ő az utazásra alkalmatos időt választhatott. Ha pedig az 
utazásra való felszólítást valóban oly hirtelen és csak 
rövid idővel a lebetegedés előtt kapta volna meg, úgy ő 
természetesen Máriát Názáretben hagyhatta volna és a 
szükséges útat Betlehembe egyedül gyorsan megtehette 
volna. 

Lukács evangéliumában a történet a Jézus születése 
előtt most mintegy félévnyi időközt hagy föl a számunkra, 
mely alatt ama betlehemi utazás megtörténhetett. Leg-
kevésbbé sem kellett azonban Józsefnek és Máriának az 
ismert okokból a születés előtt több héttel megérkezni, 
és ez annál természetesebb lett volna, ha a rendes föl-
tevés szerint Józsefnek semmi rokona és ismerőse nem 
lett volna Betlehemben. 

Ez a felfogás Lukács evangéliumának a kifejezésével 
világosan ellenkezik. »És lőn mikor ott volnának*, mondja 
ő, »hogy betelnének a napok, a melyeken szülnie kellene 
neki«. (Luk 2. v. 6.) Ekként világos, hogy József és Mária 
nemcsak egy kis ideig akartak maradni Betlehemben (mert 
Lukácsnál is ott találjuk még őket 40 napig a születés 
után) és így ingatag az a nézet is, mintha ők előbb meg-
kísértették volna, hogy a karavánok számára fentartott 
nyilvános helyen kaphassanak szállást. Mert vendégfogadót, 
a hol mint nyugaton jó pénzért lakás, étel és ital kap-
ható hosszabb időre, az európaiaktól érintetlen kelet nem 
ismer. A karaván megálló helyek vagy az ú. n. chanok 
többnyire magasan boltozott terek, melyek főkép a városok 
élénk forgalmú utcáin, vagy magános tájakon állanak. Ott 
az átutazók egy vagy két éjszakára szállást, s némi ellá-
tást is nyerhetnek. De hosszabb tartózkodásra e chanokat 
nem használják, s nem is arra vannak készítve. A helyett, 
hogy hideg éjszakákon a szabad ég alatt tanyázzék, örül 
az utas, ha az éjszakát a chan boltozata alatt töltheti a 

földön állataival együtt s másnap kora reggel tova utaz-
hat. De a föld népe, hacsak teheti, inkább a magánven-
déglátást. veszi igénybe. Maga Jézus is így tett később 
Samáriában. És a valóban világhírű keleti vendégbarát-
ságnál nem volt nehéz Betlehemben egy ilyen szállást 
találni. Még ha Józsefnek ott semmi rokona nem volt 
volna is, még akkor is könnyen kapott volna ő szállást 
bármely házban. Ezért ama napok szegény betlehemi lakói 
iránt keserű jogtalanságot müveinek, midőn a karácsonyi 
történet alkalmával oly sokszor felhozzák különféle kevéssé 
hízelgő megjegyzésekkel az ő barátságtalan voltukat. 

De ha a mi felfogásunk a helyes, hogy József Bet-
lehemben otthon volt, ügy önként érthető, hogy ő rokonai-
hoz szállott. Ez a felfogás semmiképen sem mond ellene 
az ősszövegnek. Mert ott a nyilvános szállásról egy betű 
sem szól. A katalyma szót, melyet Luther szállásnak (Her-
berge) fordít, még egyszer használja Lukács (Luk. 22. v 11.) 
és pedig annak a teremnek a megjelölésére, a hol Jézus 
az ő tanítványaival vacsoráját tartá; míg a nyilvános 
szállás megjelölésére az irgalmas Samaritánusról szóló 
példázatában egy egészen más félremagyarázhatatlan szót 
használ (pandocheion-t). Ama szó azonban egyszerűen a 
a házat jelenti, hová az ember betér vagy beszáll. Vájjon 
ezalatt nyilvános vendégfogadót vagy magánházat kell-e 
érteni, azt csakis az összefüggésből lehet meghatározni. 

De mikép keletkezett a keresztyén monda az istálló 
és barlangról, melyekben Jézusnak kelle születnie? Nyil-
ván a jászol említéséből, a hová Mária űjjszülött kisdedét 
helyezé. Hogy Jézus egy istálló-barlangban született; ezt 
mi mint mondát először a Krisztus születése után másfél 
századdal Justin vértanúnál találjuk. Ez a legenda magá-
ban véve nem épen valószínűtlen. Mert az istállók, a hol 
a nyájak vannak, még ma is barlangok és ezek igen nagy-
számmal találhatók nemcsak Betlehem vidékén, de olykor 
magában a városban is. így p. o. a betlehemi ev. leány-
iskola is egy ilyen barlang fölött épült, a melyet azelőtt 
éveken át istállóul és műhelyül használtak. Mindenesetre 
kikoholt dolog az a legenda, hogy a sz. család akkor egy 
istállóban lakott, mert már ekkor a keresztyén világ a 
szerzetesi felfogásoknak és nagyításoknak hódolt, s azok 
felfogásának megfelelt, hogy Jézus születésének a nyomorú-
sága a legdrasztikusabb módon fejeztessék ki. A palesz-
tinai nép viszonyait tekintve, egy ilyen istállóbarlangban 
a meghálás magában véve korántsem feltűnő. És ha a népies 
felfogás a betlehemi szállások túltömöttségéről helyes volna, 
úgy a meleg istálló, a hol különben emberek, pásztorok 
is laknak, egy a szüléshez közeledő nő számára, bizo-
nyára ajánlatosabb s csendesebb tartózkodási hely lett 
volna, mint a karaván megálló hely, mely egyetlenegy 
nagy térből állva, benne mindenféle nép folyvást ki és 
bejár. Én magam is többször háltam ilyen földbarlangban. 
A szemetet a szikláról elsepertem, az alvóhelyemet szépen 
kitisztítottam, s betakartam azt utazó szőnyegemmel és 
mondhatom, hogy igen pompásan aludtam. 

Ama mondával megegyezőleg a negyedik században 
a Maria de prosepio szép templomát egy barlang fölött 
építették föl Betlehemben. Ennek a fedele alatt tisztelik 
még ma is az ó-egy házak és az ő zarándokaik az Úr 
születési helyét. De ha valahol, úgy itt a sz. földön tilos 
az ily hagyományokkal szemben kételkedést mutatni. Mert 
a világ egy országában sem vert a legendaképzés oly 
mély gyökeret, mint itt. És ha később szükségesnek tar-
tották itt a sz.-írás majd minden eseményeit és hasonla-
tait egy határozott helylyel megjelölni, a gazdag embernek 
és a szegény Lázárnak a házait, a gabonáscsűrt, melyet 
a példázatban a gazdag ember építni akart, a s zá j a l akű 
köveket, melyek majdnem kiáltottak volna akkor, ha Jézus 



a gyermekeket eltiltotta volna a hozsanna kiáltásától — 
úgy az ily együgyű mesék csak a végső kinövései voltak 
ama már korábbi, de történeti bizonyossággal mégis csak 
későbben jelentkező törekvésnek, hogy a sz. föld sz. helyeit 
pontosan állapítsák meg. 

Senkitől nem lehet rossz néven venni, a ki a 
szent földön hosszabb ideig élt, ha mind eme föltevé-
sek iránt bizalmatlan, és semmit sem hiszen, a mi nincs 
bebizonyítva. Mit is ér az, ha valaki kegyes áhítatát 
csak egy négyszög lábra szorítja! Szebb és biztosabb az, 
ha egy Betlehemnek átellenében fekvő hegyre áll, és ott 
megemlékezve Efratának régi Bethleheméről, melynek a 
fekvése még ma is oly kedves, mint . évezredekkel ezelőtt, 
s azt a mulandóság tükrében szemlélve, ezt mondja ma-
gában : ott azon a mezőn szedegette egykor Rutli a kalá-
szokat, ott. uralkodott Isai utódja, ott ama napsütött hal-
mokon és pusztákon legelteté Dávid az ő juhnyáját le 
a holt tengerig, ott, e házak egyikében, melyek oly ked-
vesen állnak a szellős hegy magaslatán, született az Ur 
évek előtt. A bibliai történetek legszentebb helyei ama 
kedvező sorsban részesültek, hogy rejtve maradnak az 
emberi szemek előtt. A feledékenység egy jóltevő fátyla 
borult reájok, hogy ne igen szentségteleníthesse meg azo-
kat az a ledérség és utálatosság, a mely évről-évre minden 
keresztyéni gyöngéd érzületet annyira sért úgy a születési 
mint a sírtemplomban Jeruzsálemben. 

Valaki a nyájas olvasók közül még meg is hara-
gudhatik rám, hogy én az istállóról és a barlangról gyer-
mekségétől oly kedvessé vált képzelődését itt lerontani 
bátorkodom. S már hallom az ellenvetést: Hogyan ma-
gyarázod akkor meg azt a körülményt, hogy Jézus já-
szolba íektettetett, ha nem istállóban kelle születnie? 
Hogy ezt megérthessük, meghívom az ilyet, hogy kísér-
jen el engem egy ősmodorban épült betlehemi lakásba, 
a hova engem állásom és hivatalom naponként elszólít-
hat. Egy ily ház többször csak földrakásból áll. Gyakran 
még egy második emelet is rá van rakva. De minden 
emelet, s minden család lakása, mindig csak egyetlen 
térből áll, a hol az egész család tartózkodik. így épített 
p. o. néhány évvel ezelőtt egy házat magának Djirius 
Abu Deye, a mi evang. községi birónk is Beit Djálában, 
Ez egy egyedüli nagy térből áll. A falak, melyek meszet 
vagy festéket soha nem látnak, egészen feketévé valnak 
a füsttől. Mert itt a külön konyhát ép oly nélkülözhető 
fényűzésnek tekintik, mint az ablakot és a kéményt. A ki 
itt elveszít egy krajcárt, nappal is gyertyával kell keres-
nie. Ezen a helyen lakik Djirius a feleségével és a gyer-
mekével. Az ő serdülő ifjabb testvérei, kik egymásután 
nősülnek meg, természetesen szinte ott maradnak a csa-
ládjaikkal együtt. Igv tehát kettőtől négyig növekedő csa-
ládnak szolgálhat egy ilyen tér lakásául, és ha még a 
testvérek szülői is élnek, úgy valószínűleg még ők is ott lak-
nak a gyermekeikkel. A ház épen keleten, kivált falun egészen 
más szerepet játszik, mint nyugaton. A keleti embereknek 
a legszebb háza az Isten szabad világa, mely fölé a kék 
ég borul, s melyen gyakran hónapokon át alig mutatko-
zik egy felhőcske. Az esős idő kivételével legszívesebben 
tartózkodik ő itt nappal, úgy mint éjjel, a gőzös szobai 
légen kívül, vagy az udvaron, vagv a háztetőn, vagy a 
szabad mezőn. A házat többnyire csak úgy tekinti, 
mint a róka hideg éjjel vagy esős napon a búvó lyukat. 
De nemcsak emberek laknak egy ilyen házban. A házhoz 
tartozó baromnak is, a tevének, lónak, szamárnak, juhnak 
és kecskének is elvitázhatatlan joga van arra, hogy a 
közös lakásban uraival egy társaságot képezzen. Ha egy-
szer éjjel vagy a téli esőzések idején be akarnád járni 
velem a betlehemi házakat, némely házakban több ember-

és állatcsaládot találhatnál, melyek bizalmasan tanyáznak 
itt együtt. Juhok, kecskék, lovak, szamarak, szarvasmar-
hák, tyúkok és galambok nyájas egyetértésben vagy muló 
viszálykodásban nyüzsögnek itt az emberekkel együtt. 

Ilyen körülmények között könnyen belátható, hogy 
egy ilyen házban egy új világpolgár és az ő anyja szá-
mára semmi külön szobácska nincs berendezve. De az is 
megfejthető lesz, hogy a kevés bútorok közt, melyekből az 
asztal, székek, divány, kommót, ágyak és padok egészen 
hiányzanak, miért láthatunk csak egy ládát, egy egész 
alacsony asztalkát, egy nagy lisztes és főzelékes agyag 
szúszékot és sokszor még egy fa-jászolt is. Ilyen a közön-
séges falusi lakosok lakóháza Palesztinában még ma is, 
és hozzá tehetjük, hogy a karácsonyi történet ebbe a 
keretbe igen jól beleillik. Ott is önként érthető, hogy maga 
József még ha nem volt is a házban birtokostárs, roko-
naival együtt lakott. Ott is kevés tér volt a szálláson, 
ött is egy jászol állt a házban, természetesen nem egy 
egész baromcsorda, hanem csak a házi barmok számára. 
Mivel «nem volt nekik helyök a vendégfogadó háznál*, 
nem volt semmi jobb fekvőhely a gyermek számára, ezért 
tevé Mária gyermekét a jászolba. Annak a háznak az 
egyszerű bútorai között tényleg a jászol volt erre a 
legalkalmatosabb. A nyájas olvasónak nem szabad Palesz-
tinában egy újszülött gyermek bölcsője alatt valami finom 
puha dunnával és vánkossal ellátott fényűző ágyacskára 
gondolni. Hanem egy ily gyermeket egyszerűen erősen a 
pólyába göngyölnek s leteszik bárhová, gyakran csak egy 
gyékénynyel beterített földre ott fekvő anyja mellé, vagy 
ha anyja kimegy, egy hátul függő s a homlokon levő 
szalag segélyével hordozható zsákba. Némely falusiaknak 
azonban van külön bölcsőjük is gyermekeik számára. Ez 
esetben csak egészen csekély a különbség egy jászol és egy 
bölcső között, legfölebb az, hogy a bölcső, egy egyszerű 
faalkotmánv, még bölcsőül is szolgál. De egy jászol a 
szalma, kendők és pólyák belerakása által az itteni nézet 
szerint egy újszülött gyermek ágvacskájául igen jól átala-
kítható. Az az eset, mely amaz éjszakán megtörtént a 
gyermek Jézussal, még ma is megtörténik itt a szent földön 
némely gyermekkel, a nélkül, hogy valakinek eszébe jutna, 
a jászolban való fekvésben valami különösen nyomorúsá-
gost vagy épen lealacsonyítót találni. Így tehát a karácsonyi 
történet semmikép sem mutat valami különös nagy sze-
génységre, hanem csak arra, hogy a Jézus Krisztus — a 
mint az a közönséges népnél egész a mai napig változat-
lanul fenmaraclt —• egészen egyszerű körülmények között 
született. A karácsonyi történet egész előadása tehát épen 
a külső mellékkörülményekben oly kevéssé szokatlan, hogy 
az inkább az ország viszonyainak a helyes ismeretét tün-
teti föl lépten-nyomon, és azt, hogy az evangyélisták mily 
híven adják elő ez élettörténetet. 

Czékus László. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Az Evangéliumi Szövetség. — A Gusztáv Adolf-egyesület. — A pápás 

katholicizmus. — A szabadkőművesek egyesülete. 

Az elhatalmasodott német ultramontanismussal szem-
ben az evang. prot. érdekek megvédésére 1887-ben kelet-
kezett s gyűléseivel, fő- és fiókegyleteivel, 100 ezer tagjával 
és ezerekre meg ezerekre menő tartalmas kiadványaival 



áldásosán működő *Evang. Bund« ez idei országos köz-
gyűlését október hó első napjaiban Zwickauban, egyik 
szászországi városban tartotta, s a nagygyűlés minden 
tekintetben fényesen sikerült. Az egyesület részéről kül-
dött üdvözlő táviratokra úgy a német császár, mint a szász 
király — bármennyire is eidisputálta azt az ultramontán 
sajtó — igen szivélyesen válaszolt. Ma már — mint nálunk 
is látjuk egy-egy híresebb protestáns államférfinak egyházi 
szerepléseinél — valóságos mesterségszerű foglalkozást űz 
az ultramontan sajtó az ilyen hivatalos nyilatkozatoknak 
és elvi természetű kijelentéseknek gonosz értelmezésével 
és félremagyarázásával. A zwickaui gyűlés nagyobb elő-
adásaiból kiemeljük Aehelis tanárét »a protestantismus 
és az egyház viszonyáról* és 1Sippold jenai tanárét »a 
pápaság nemzetközi politikájáról*. Különösen utóbbi hű 
képet nyújtott a mai romanismus erőlködéseiről és hami-
sításáról a vallás, a tudomány, az irodalom, a társadalom, 
az állam és a sajtó terén. Resolutióit a védekezés tekin-
tetében, a melyekből Rómával kacérkodó mai államférfiaink 
sokat tanulhatnának, egyhangúlag magáévá tette a köz-
gyűlés. A»Welche Wege führen nach Rom ?« és »Katholisch 
oder jesuitisch?* klasszikus írója ez előadással is az ultra-
montanismus egyik legalaposabb ismerőjének bizonyult. 
E tárgygval kapcsolatban Hermens katonai főlelkész arról 
az időszerű kérdésről értekezett, hogy az ultramontanismus 
a német végvidékeken a protestantismussal egyetemben a 
német nemzetiséget is veszélyezteti. Ép azért helyes intéz-
kedés volt az, hogy a Bund 20 ezer márknyi adományát 
a breisgaui-freiburgi diakonisszaháznak juttatta, miáltal a 
romanismus egyik legerősebb várában hatalmas támpontot 
létesített a protestantismusnak. Végül Beyschlag tanár 
Haliéból fulmináns beszédet mondott I. Kor. 12, 10 felett, 
mely markáns vonásokkal rajzolta a német protestantismus 
mai helyzetét. Azon kezdte, hogy a német protestantismus 
képe nem épen bíztató. Bár a reformáció a német nép 
legnagyobb eseménye s az egyháztörténet legnagyobb for-
dulópontja, a melynek örök üdv erőforrásaiból máig is 
táplálkozik a német népiskola, tudomány, irodalom, köl-
tészet és modern állami élet, mégis ma mindenfelé a 
jelszó: »római kath.* s nem »evangelikus!* Ujabb poli-
tikánk — úgymond — vég nélkül Canossa felé indul s 
lépten-nyomon megalázza az államot Róma előtt. S a sajtó, 
korunknak ez a 6-ik nagy hatalma, politikai részében is 
minduntalan Rómának szekundál, míg a protestantismust 
következetesen mellőzi vagy agyonhallgatja. Hogy ez a 
kor, a melyben a természet, a szellem, a hatalom, a köte-
lesség, s az opportunitás a charakter fölött dominál, épen 
az érzékiség pompa-egyházát mindenben fölébe emeli, a 
lélek és az igazság egyházának, a milyen természetes, 
ép olyan szánalmas és szomorú dolog. Azok az állapotok, 
a melyeket Pál az idézett helyen említ, mai egyházunk 
állapotaira illenek, de másrészt az a magasztos hitbeli 
lelkesedés, mely Pált világhódító apostollá tette, újjászül-
heti a tiszta evangelium, az igazság szabad kutatása s 
az egyet, papság mai egyházát is a római törvényegyház 
mesterkélt uralmával szemben. Gyönyörű fejtegetések ezek, 

a melyek nomine mutató a mi magyar politikai és köz-
egvházi viszonyainkra is emlékeztetnek, úgy hogy Gerock 
egyik reformációi emlékbeszédének az a szellemes fordu-
lata, mely szerint a prot. egyház az úri rómaival szemben 
»az Ür szolgai alakját viseli«, különösen a mi jelenlegi 
beteg prot. egyházunkra nagyon rá illik. 

A Gusztáv Adolf-egyesület ez évi egyetemes köz-
gyűlését szept. 10—12. napjain Hannovera városában tar-
totta. Évi jelentéséből a következő lélekemelő adatokat 
emeljük ki: Van ma az egyesületnek 1832 fiók- és 526 
nőegylete. Az 1893/94. évben 1 millió 24-9.017 márkot for-
dított szegény építkező egyházak és iskolák fölsegélyezé-
sére, tehát 98,471 márkkai többet, mint az elmúlt évben. 
Hagyományokban és legátumokban kapott a központi pénz-
tár 31,482 márkot, a fiókegyletek 93,315 márkot. 33 tem-
plomot fölszentelt. 27-et építeni kezdett, s 13 paplakot s 
25 iskolaépületet befejezett. Tetemes rész jut ebből a 
magyarországi evang. egyházakra is. 13 gyülekezet, mely 
157.989 márknyi segélyt kapott, a segélyre szoruló egy-
házak sorából kilépett, de 67 gyülekezet újra kér segélyt. 
1734 kérvény érkezett be, tehát 129-el több, mint tavaly. 
Az egyesület fennállása óta 4133 gyülekezetet 29.413,780 
márkkai segélyezett. Tacta loquuntur! Annak az egyesület-
nek, a melynek hite a szeretet ilyen műveiben nyilvánul, 
csak jövője lehet. Azért részünkről is hálás szívvel: vivát, 
floreat, crescat! 

A pápás katholicismus terén szomorúan érdekes je-
lenségekkel találkozunk. 

Leó pápa Rómának szeptemberi hazafias ünnepélyeire, 
különösen Crispinek Róma felszabadulását ünneplő beszé-
dére nyílt levéllel válaszolt, a melyben »arra a legjobb 
jogcímre* utal, »a mely az egyházi állam fennállását jo-
gosulttá teszi*, s mely nem más, »mint a népeknek hálás 
szeretete egyházi fejők iránt, a népjog fensége, a civilizált 
világ ritka egyértelmű kívánsága s az évszázadok bizony-
sága*. Hát a pápai állam visszaállításának e »jogcímére« 
vonatkozólag bátrak vagyunk az 1527-ben V. Károly 
császárhoz intézett arra a követségi levélre utalni, a mely 
hangén tanár magyarázó jegyzeteivel ép e napokban a 
bonni »Deutsche Revue* hasábjain jelent meg, s mely is 
így hangzik: »Ha a császár, ő felsége tekintetbe veszi, 
hogy a pápák világi hatalmuk által felbátorítva a népeket, 
lázadásra s a keresztyén fejedelmeket egymáselleni hábo-
rúra indították, lehetetlen be nem látnia azt, hogy igazán 
érdemet szerző cselekvény volna az egyháznak oly módon 
való megreformálása, mely a pápa állását és tekintélyét 
kizárólag lelki kötelességeinek teljesítésére irányozná. Én 
28 év óta Olaszországban vagyok és saját tapasztalataim 
alapján arra a meggyőződésre jutottam, hogy a sok háború 
és lázadás közül, a melyet átéltem, a legtöbbnek egyedüli 
okai maguk a pápák voltak*. A mi pedig »a népek hálás 
szeretetének legjobb címét* illeti »egyházi fejők irányá-
ban*, úgy elég magának az egyházi államnak régibb és 
újabb történetére s arra az eléggé ismert történeti szíves-
ségre utalni, a melyet a pápa évszázadokon át Róma és 
Olaszhon népeivel közvetlenül gyakorolt. »79-szer — így 
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ír Gregorovius Róma városa történetében« — keltek föl 
a rómaiak az évszázadok folyamán a gyűlöletes pápai 
uralom ellen. Az egyházi államnak 1815. restaurálása 
alkalmából általános csüggedés uralkodott az országban, 
úgy hogy Ancona városa a sultánnal tárgyalt, s inkább 
akart a török, mint a gyűlöletes pápai uralom alá kerülni 
Csakis osztrák és francia bajonettek segítségével állhatott 
fönn a pápák trónja alattvalóinak »hálás szeretetével* 
szemben 1815 — 1870-ig, s a mint 1870-ben Rómának 
olasz csapatokkal való bevétele után egy rendelet az Olasz-
országhoz való csatlakozásra hívta föl a népet, 50 ezer 
választóból több mint 40 ezer a pápai uralom ellen s a 
csatlakozás mellett szavazott*. Úgy hiszszük. hogy Leó 
pápa elég vén ember erre nézve, hogy mindezt közvetlen 
tapasztalásból és emlékezetből ismeri. Avagy emlékez-
tessük-e őt arra, hogy minő volt az egyházi állam a pápai 
uralom alatt Goethe idejében ? Olaszországi útjában 1786. 
így ítélt felőle: »A pápa állama úgy látszik, csak azért 
tartja fel magát, mivel a föld nem akarja elnyelni*. Seume 
pedig .1802. azt írja róla: »Róma gyakran volt az emberi-
ség kloakája, de sohasem jobban, mint most. Semmi rend, 
semmi igazságszolgáltatás, semmi rendőrség, a vidéken még 
kevésbbé, mint a fővárosban. Minél jobban ismerjük Rómát, 
annal tisztábban érezzük a pápai áldás következményeit, 
a mely egészen olyan, mint az átok. S végül arra emlé-
keztetjük Leó pápát, hogy az egyházi állam állapotai elődje 
Pius alatt oly szomorúak voltak, hogy Clarendon lord a 
párisi kongresszuson 1856. ápr. 8. a pápa uralkodását 
Európa szégyenének nevezte, a nélkül, hogy valaki, még 
az egyházi állam képviselője is, ellentmondott volna. Azt 
hiszem, elég is lesz ez idézetekből, az egyházi állam erő-
szakos visszaállításának a megvilágítására! S mit is mon-
dott Crispi ünnepi beszédében? »Az egész világ tudja — 
úgymond — hogy a keresztyénségnek fennállásához isteni 
természeténél fogva ágyúkra nincsen szüksége. Mert ha 
világi fegyverek nélkül meg tudta hódítani a világot, úgy 
nem értjük, hogy miért kivánja még máig is a vatikán a 
világi uralmat keresztyén missziójának sikeres betölté-
séhez.* 

S mégis Németország vatikanizált püspökei szept. 
22-én »általános imanapot* rendeltek >a szent széken 
azelőtt 25 évvel elkövetett jogtalanság kiengesztelésére! 
Jobban illett volna e püspökökhöz — jegyzi meg ezzel 
szemben egy ókatb. Közlöny — egy általános bűnbánati 
napot rendelni a szentszék által azelőtt 25 évvel a pápás 
egyházon elkövetett jogtalanságok kiengesztelésére! A se-
dáni örömnapok hazafias 25 évi fordulóját nem is ünne-
pelte más, mint az ó-katholikusok hazafias közönsége 
összes templomaiban. Hová tünt el a mai pápistaságból 
a Wessenbergek, Diepenbrock-ok, Sailerek és Güntherek 
nemzeti hazafias katholicismusa ?! 

Tisztán pápás országokban tudvalevőleg a szabad-
kőművesek egyesülete még az az egyetlen asylum, a melybe 
értelmüket és lelkiismeretüket feláldozni nem akaró mélyebb 
érzelmű kath. keresztyének menekülhetnek, ép azért, nincs 
is a világi gonoszságnak az a neme, a melylyel a pápák 

(1883-ban Leó pápa is) az általuk balálig gyűlölt egyház-
ellenes kőmüvesi szervezetet ne illették volna. De legtovább 
ment ez irányban a püspöki approbátióval megjelenő 
>Bonifaciusblatt« Paderbornban. Egy római útjáról vissza-
térő klérikus jámbor olvasóinak ott többi között egészen 
komolyan elmondja, »hogy az olasz szabadkőművesek a 
a sátánt imádják — képekkel, processiókkal, ünnepségek-
kel stb. legtöbbször nagy orgiák kíséretében. E sátántisz-
teletüknél van sátáni hierarchiájuk, sátáni pápájuk s Car-
ducci bolognai professor készíti e sátánünnepekhez az 
énekeket*. Milyen műveltségi fokot tételezhet föl olvasóinál 
ilyen püspökileg approbált orgánum? — kérdi méltán a 
Magdeburger Zeitung, mely e közléseket az említett pápás 
lapból szórul-szóra átvette. »Gonosz szolga, a te szádból 
ítéltek meg téged!* — mondaná erre az írás. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

** Az év vége közeledik. Ezért bizalom-
mal felkérjük Lapunk hátralékosait, hogy hátra-
lékukat megfizetni szíveskedjenek; egyszersmind 
a megrendelőket is t isztelettel figyelmeztetjük 
elvállalt kötelességök teljesítésére. A Lap szer-
kesztősége és kiadósága minden lehetőt elkövet 
arra, hogy a kor színvonalán álló, az egyház és 
iskola érdekeit híven szolgáló lapot adjon a közön-
ségnek; méltán megvárhatja tehát a megrende-
lőktől. hogy önként vállalt kötelességüknek ők is 
megfeleljenek. 

** »Gyümölcskertész« a címe azon szaklapnak, 
melyet a földművelésügyi minisztérium ad ki és Molnár 
István, orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos szerkeszt már 
öt év óta. Célja ezen lapnak a kert- és szőlőtulajdonosokat, 
kis gazdákat oktatni, kérdéseikben gyakorlati tanácscsal 
támogatni, a községi faiskolák berendezése és kezelésénél 
a tanítókat és kertészeket útbaigazítani. A lap havonként 
kétszer jelenik meg 1—l'/2 ívnyi tartalommal és számos 
sikerült ábrával. Ára egész évre 1 frt, mely a kiadóhiva-
talnak (Athenaeum r.-társulat, Budapest, Ferenciek tere) 
egyszerre küldendő be. 

** A Néptanítók Lapja szerkesztésével a közokt. 
miniszter Újvári Bélát, az ismert írót és budapesti közép-
iskolai tanári bízta meg. A szerkesztőség tagja lesz még 
Gööz József dr. polg. isk. tanár, mint helyettes szerkesztő, 
György Aladár mint főmunkatárs. Ezenkívül a szerkesztő 
felszólította még belső munkatársnak Lakits Vendelt is. A 
lapot ezentúl is az egyetemi nyomda fogja nyomni. 

** A siketnéma oktatás és nevelés kézikönyve. 
Siketnéma tanítók és tanügybarátok számára írta Sch'erer 
István. Budapest, 1895. Toldi Lajos könyvkereskedése 192 
nagy 8-adrét lap, ára 1 frt 50 kr. A hazai humanistikus 
oktatás eddig ernbryo korát éli. Csekély számú intézet áll 
fenn azon szerencsétlenek számára, a kik a népiskolában 
fogyatékos érzékük miatt tanítást és nevelést nem kap-
hatnak, úgy hogy legalább 90°/0 a tanköteles korúaknak 
nő fel minden ismeret nélkül. Áz utóbbi időkben üdvös 



mozgalom indult meg különösen a siketnémák gyámolítása 
érdekében s egy egyesület alakult, mely gróf Batthyány 
Gézáné és Rakovszky Istvánnal az élén a közel 20000 
siketnéma sorsának javításán s oktatásuk előmozdításán 
fáradozik. Ezt a célt szolgálja a most megjelent mű is, 
felölelvén a siketnémák tanításának és nevelésének min-
den ágát s tájékozást nyújtván általában a siketnémákról. 
Szerző kilenc év óta szerkeszti a siketnéma-tanítók szak-
lapját s tankönyveivel már eddig is lényegesen hozzájárult 
a siketnémák oktatásmódjának megállapításáhozjelen műve 
pedig szakszerű beosztásával, egyszerű, világos nyelveze-
tével, könnyen áttekinthetőségével, különösen pedig mód-
szerének magyar voltánál fogva e téren nemcsak hézag-
pótló, hanem alapvető munkát is képez. Nem a külföldi 
termékek utánzatával van e műben dolgunk, hanem egy 
gondolkodó, önálló ítélőképességet tanúsító egyénnek a 
külföldi intézetekben szerzett tapasztalatok felhasználásával 
készült magyar munkájával. A mü négy részre oszlik. Az 
első a siket némák éllettanával és nevelésével, a második 
a siketnéma-oktatás történetével, a harmadik a phonetiká-
val — mely a siketnéma-tanítás segédtudományátképezi 
— a negyedik végre a módszertannal foglalkozik. A tör-
téneti részben gondosan ki van dolgozva a hazai siket-
néma-oktatás története is. A hasznos munkára felhívjuk 
a tanügybarátok figyelmét. Kapható Toldi Lajos könyv-
kereskedésében (II. Fő-út. 2.). 

E G Y H Á Z . 

A budapesti III ik lelkészi állás betöltése. A 
budai papságot, melyet hivatalosan »budapesti III-ik lel-
készi állás«-nak neveznek (mert Ó-Buda külön egyházat 
alkot, Kőbányán, Zuglóban nincs még rendes lelkészség, 
a német és skót lelkészi állások pedig különleges hely-
zettel bírnak), mint halljuk, a jövő év első negyedében 
fogják betölteni. A budapesti egyháztanács a leendő budai 
lelkész fizetését 1200 frt fixumban. 350 frt stóla-általány-
ban és 36 frt alapítványi kamatban az egyház jövő évi 
költségvetésébe beillesztette s a presbyterium elnökségét 
megbízta, hogy a lelkészválasztásra az előkészületeket 
megtegye. Az előkészületek folyamatban vannak. Az eddigi 
helyettes lelkész, hogy választható legyen, a gyülekezetből 
elrendeltette magát, a választók névjegyzéke előkészítés 
alatt áll. A lelkészt egész Budapest református választói 
választják, kik körében két jelölt (Hajpál Benő és Kecske-
méthy István) részére még a mult hónap folyamán alá-
írások gyűjtettek abból a célból, hogy meghívás útján 
eszközöltessék a választás. Ugv látszik azonban, hogy ez 
nem sikerül s pályázat alapján február vagy március 
hónapban lesz meg majd a választás. 

Az »Új rend« hatásáról című közleményünkre 
az érdekelt gyülekezet lelkipásztorától következő meg-
nyugtató sorokat kaptuk: Az »Ev. Egyházi Szemle« nyo-
mán közlött hírre vonatkozólag van szerencsém a követ-
kező felvilágosítással szolgálni. Egyházközségünkben — 
mert kétségtelenül rólunk szól a hír — csakugyan úgy 
jelentkezett az »új rend« hatása, mint az közölve van, 
azzal a különbséggel, hogy nem is öt, hanem az első hat 
pár közül egy sem akarta az egyházi esketést igénybe 

venni. Ma azonban a tényállás már egészen más, neve-
zetesen az összesen kötött 14 házasságból, kettőnél ma-
radt el az egyházi esketés, most még két pár van hir-
detés alatt, de ezek a leghatározottabban kijelentették, 
hogy az esketést semmi árom sem fogják mellőzni. A 
meg nem nevezett egyház lelkipásztora. 

Budapesti ev. ref. egyházunk költségvetése az 
1896-ik évre, a mint azt az egyháztanács dec. 10-iki ülé-
sében megállapították, 71.153 frt 60 kr. bevétellel szem-
ben 75.457 forint 59 kr. kiadást, tehát 4303 frt 99 kr. 
hiányt mutat. A bevételek az egyháztagok adójából (11.170 
forint), házbérekből (13.062 frt 60 kr.), alapítványok kamat-
jaiból (3884 frt 79 kr.) segélyekből (ezek között a székes-
fővárosé 13.210 forint) s a főgimnázium jövedelmeiből 
(27.055 frt 64 kr.) kerülnek ki. A kiadások között a sze-
mélyi járandóságok és járulékok együtt 20914 forintot, a 
dologiak 8769 frt. 85 krt, az iskolai kiadások 39315 frt 
60 h t tesznek. A 4303 frt 99 kr. hiány fedezetéül részint 
az 1895-ik évi netaláni pénztármaradvány, részint a fő-
gimnáziumra remélhető államsegély szolgál. — A költség-
vetésbe fel van véve a Budán szervezendő III-ik rendes 
lelkészség fizetése is 1200 frttal. A budapesti egyház költ-
ségvetésében is a tanügyi kiadások a legnagyobbak; 751/2 

ezer frtból 39 % ezer frtot költ az egyház iskolai célokra, 
pedig csak középiskolát tart fenn, népiskolát egyet sem. 

A turkevei nők a clevelandi egyháznak. Cleve-
land-ból (Amerika, Ohio állam) írják Lapunknak: Turkeve 
városának hölgyei, illetve az egyház nőközönsége egy való-
ban díszes és remek kivitelű vörös bársony urasztali terí-
tővel ajándékozták meg a clevelandi ref. magyar egyházat. 
Az Isten dicsőségére készített eme gyönyörű ajándék míg 
egyfelől drága emlék a gyülekezet egyes tagja előtt, addig 
másfelől előidézőjévé lett egy valóban lélekemelő, a hit-
tudatot erősítő, s ekképen a református érzelmet ápoló, 
tettre késztető ünnepélynek is, mely a clevelandi ref. tem-
plom falai közt szept. 29-én folyt le. A kedves ajándék 
létrehozásában legtöbb érdeme van Czihat Károlyné úr-
hölgynek, a turkevei polgármester müveit lelkű feleségének. 
A clevelandi egyház ifjú lelkipásztora, i f j . Harsányi Sán-
dor, ki Harsányi turkevei lelkészünk derék fia, meleghangú 
levélben mondott köszönetet a tengerentúli magyar test-
vérek nevében ezért a hittestvéri figyelemért. — E dicsé-
retes tett alkalmából ismételten ajánljuk ref. egyházunk 
egész közönségének és hivatalos hatóságainak munkás 
szeretetébe az amerikai magyar hittestvérek ügyeit. Észak-
Amerikában, legtöbbnyire az Egyesült-Államokban, immár 
hat magyar ref, gyülekezetünk van, melyeket a magyar-
országi közegyház eddigelé még semmi figyelemre nem 
méltatott, melyek magok erején az angol ref. egyház támo-
gatásával vívják a létért való harc kemény tusáját, melyek 
mindössze csak irodalmi és személyi összeköttetésben élnek 
az anyaország reformátusságával. Ha volna kifejlett bei-
missziónk s erőteljesebb egyházi közszellemünk, az ilyen 
turkevei szép példák egymást érnék gyülekezeteinkben! 

Az egyházi anyakönyvek magyarsága sok kí-
vánnivalót hagy fenn. A kultuszminiszter által készíttetett 
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kimutatás szerint csak az evangelikus-reformátusok és az 
unitáriusok anyakönyvei kizárólag magyarok, a r. katlioliku-
sohnál a váci, az egri, a szatmári, a kalocsai, a nagy-
váradi és a pannonhalmi római katholikus egyházmegyében 
magyar az anyakönyv, más, további nyolc római katholikus 
egyházmegye területén 616 helyen latin nyelven vezettettek 
az anyakönyvek. A görög-katholikusok és görög-keletiek 
általában a nép nyelvén vezették anyakönyveiket. Az 
ágostai hitvallású evangelikus egyházkerületek közül az 
anyaországi négy kerület kimutatott két német, 63 tót és 
két latin nyelvű anyakönyvet, három egyházkerület itt is 
magyar, az erdélyi egyházkerületben 263 anyaegyházban 
német. Zsidó anyakönyvi kerület volt hazánkban 531 ; 
közülük csupán 13-ban volt az anyakönyv nyelve német. 

Az eperjesi theologia belmisszió egyesületéből. 
Az eperjesi theologiai belmissio egyesület a maga külső 
tagjaival való összeköttetésének fentartása végett elhatá-
rozta, hogy üléseinek általánosabb érdekű tárgyalásait 
jegyzőkönyv alakban a külső tagoknak is megküldi. Lapunk-
nak is juttatott egy példányt, melyben Mayer Endre tanár-
elnöknek »a belmissio feladatáról* szóló tartalmas fel-
olvasása van közölve. Szerző szerint a belmissio feladata 
hármas: 1. a bajokat megelőző óvás; 2. a testi és lelki 
bajokban levők segítése; 3. az elesettek megmentése. A 
gyakorlatban e három feladat gyakran összefonódik. Nagyon 
helyeseljük az eperjesi belmissio egyesület működését. 
Helyes, hogy elméletileg tájékozódni akarnak a behnissióban. 
De ne feledjék, hogy a belmisszió nem elmebeli tudomány, 
hanem gyakorlati ügyesség; a keresztyén hit és szeretet 
érvényesítése; hitünk és szeretetünk gyümölcsöztetése; a 
keresztyén élet energiája. Ne elméletek gyártása, ne 
chablonok kovácsolása legyen a céljuk, hanem fogjanak 
tényleges munkához. Minden okoskodásnál többet ér a tett. 

A debreceni egyházak köréből. Dr. Wolaflia 
Nándor vál. püspök és prépost-plébános ugyancsak műkö-
dik Debrecenben. A mult évben felépítette a zárdai leány-
iskolát, az ú. n. Svetics-intézetet. Legújabban »Duoreceni 
Páli Szent Vince egyesület« név alatt egyesületet hozott 
létre, mely ahhoz a pia fraushoz fordult, hogy alapszabá-
lyaiba felvette, hogy a jótékonyságot valláskülönbség nélkül 
kívánja gyakorolni. Erre már illik a római költő mondása: 
Timeo Danaos et dona ferentes. — A debreceni ág. evan-
gélikusok is mozogni kezdenek a belmisszió terén. Ugyanis 
diakonissákat hozatnak a pozsonyi anyaintézetből. A hívek 
nagy buzgósággal áldoznak, Materny Lajos lelkész pedig 
fáradhatlanul működik ez ügyben. — A debreceni ev. ref. 
egyház pedig még mindig nem tartja eljöttnek azt az 
időt, hogy a lelki gondozásban új utakat törjön, hogy a 
belmissziót felkarolja, hogy valamely egyháztársadalmi 
keresztyén munkába fogjon, hogy felrázza és működésbe 
hozza azt a nagy numericus és intellectualis erőt, mely a 
magyar reformátusság legnagyobb gyülekezetében kihasz-
nálatlanul hever. Már a debreceni »Ellenőr« is megsokalta 
a dolgot s egyik cikkében keményen kikel a ref. lelkészek 
ellen, a miért a hívek lelki gondozását annyira elhanya-
golják. 

A papok és a magyar nyelv. A Madarász József 
interpellációjára készült miniszteri kimutatás szerint egész 
Magyarország területén (Horvát-Dalmát-Szlavonországok 
nélkül) a 10.389 keresztyén anyaegyházban 1464 pap nem 
tudott jól magyarul. A százalékos arány 14'0°/o- Az 531 
izraelita anyakönyvi kerületben (18'3 % arányban 97 rab-
binus nem tudott jól magyarul. Hitfelekezetek szerint a 
3189 római katholikus anyaegyház csoportjában (0 6 % 
arányban) 40, a 2100 görög katholikus anyaegyház cso-
portjában (15"8% arányban) 334, a 2130 görög-keleti 
anyaegyház csoportjában (43'7 °/o arányban) 932, az 1989 
evangelikus református anyaegyház csoportjában (00 % 
arányban) —, a 875 ágostai hitvallású evangelikus anva-
egvház csoportjában (18 0 % arányban) 158, a 106 uni-
tárius anyaegyház csoportjában (O'O % arányban) — a 
10.389 keresztyén anyaegyház csoportjában összesen 1464, 
és az 531 zsidó anyakönyvi kerületben összesen 97. Mind-
össze tehát 1561 jól magyarul nem tudó pap, illetve rabbi 
van Magyarországon. A prédikálás nyelve a római katlio-
likusoknál 410 egyházban német, 549 egyházban tót, 61 
egyházban horvát és 105 egyházban e nyelveken vegyes, 
a görög katholikus egyházban főhatóságok közül egy, 
tudniillik az eperjesi püspök adott határozott választ, e 
szerint: 36 egyházban tót, 115 egyházban rutén, és 21 
egyházban vegyes nyelven tartatnak a szent beszédek ; a 
görög keleti egyházakban a szerbeknél kivétel nélkül szerb 
nyelven, az oláhoknál oláh nyelven tartatnak a prédikációk. 
Az ev. ref. egyházakban magyar a prédikáció nyelve, csak 
19-ben német, három helyen cseh, kilenc helyen pedig 
vegyesen két nyelvű. Az ágostai hitvallású evangelikus 
egyházban Magyarország erdélyi részeiben 263, Magyar-
országon 126, összesen 389 egyházban német, 236 egy-
házban tót, egyben horvát és 127 helyen e nyelveken 
vegyesen tartatnak a prédikációk. Végre az izraelita ima-
házakban kizárólag magyar egyházi szent beszédek tartat-
nak Csongrád és Udvarhely megyékben, továbbá Székes-
fehérvár, Hódm.-Vásárhely, Kecskemét, Pécs, Selmecbánya, 
Szeged. Temesvár és Zombor városokban; míg a többi 
helyeken a legkedvezőbb esetben fölváltva a német és 
magyar, illetve a német és igen sok helyen a héber német 
jargon-nyelvet használják a rabbik az imaházi beszédek 
tartásánál. 

I S K O L A . 

Iskolai aranykönyv. Néhai Ilerfurth József eperjesi 
tanár, kinek nekrologját Lapunk mult számában közöltük, 
mint Eperjesről írják, mintegy 30 ezer frtnvi, nagyobbára 
értékpapírokba fektetett vagyonát az eperjesi ev. leány-
iskolára hagyta, azzal a rendeltetéssel, hogy abból az in-
tézet 8-ik osztálya felállíttassék; ugyancsak Herfurth a 
maga 3000 kötetből, főként történeti munkákból álló szép 
könyvtárát s mintegy 7 ezer frtot érő ritka emlékérem-
gyűjteményét végrendeletileg az eperjesi kollégiumnak ha-
gyományozta. Ezzel az igaz ember ércnél tartósabb emléket 



emelt magának a késő utódok előtt is. — Egy atya, a 
kinek gyermekei most végezték el a pesti evangelikus elemi 
iskolát, ebből az alkalomból ötezer forintos alapítványt tett 
ennél az iskolánál. Az összeg kamatainak egy részét min-
den iskolai év végén mint tiszteletdíjat a tanítók közt kell 
kiosztani. A kamatok másik részét pedig tőkésítik mind-
addig, míg kétezer forinttá nem nő s akkor ezt is kiadják 
mint tiszteletdíjat az iskola legjobb tanítójának. Ha a most 
működő tanítók mind meghalnak, az alapítvány a magyar 
ev. egyházé lesz. mely kamatait a templomi ének javítá-
sára köteles fordítani. 

Az egyetemes tanügyi kongresszus nőnevelési 
osztályát a Mária Dorottya egyesület készíti elő. Megala-
kította a szakosztályt, megválasztotta Sebestyénné Stetina 
Ilona elnöklete alatt a tisztikart, a tárgyak előkészítése 
végett havonként ülést tart s elkészítette javaslatait a 
kongresszuson megvitatandó tételeire nézve. A tételek 
ezek: 1. A leányok középfokú oktatásának reformja, tekin-
tettel a nők egyetemi képzésére. 2. A leányok gazdasági 
oktatása és az ismétlő-iskolák. 3. A leányok erkölcsi neve-
lése az iskolában. 4. A tanítónő- és nevelőnő-képzés. 5. A 
leányok internátusi nevelése. 6. A nők munkakörének kibő-
vítése. 

A tanítók Eötvös alapja. Magyarország néptanítói 
20 évvel ezelőtt alkották meg az Eötvös .József báró nevét 
viselő alapot, hogy annak kamataiból ösztöndíjat adjanak 
a tanítók jelesen tanuló gyermekeinek, segélyt az elnyomo-
rodott és nyugdíjban nem részesülő öreg tanítóknak, azok 
özvegyeinek és árváinak. Ma már 65.252 frt az >Eötvös-
alap* tőkéje, 42.000 frtot osztott ki 628 tanítói család 
között s ily módon 257 róm. kath., 149 ev. ref., 114 ág. 
ev., 16 gör. kath., 9 unit. és 83 izr. vallású család gond-
jait enyhítette. Ezenkívül a tanítók országos árvaházá-
nak költségeihez 2699 forinttal járult s a >Tanítók há-
zára* is szép összeget gyűjtött. Ezt a szép eredményt a 
tanítók föllendült közszellemén kívül az állam és társa-
dalom támogatásának köszönheti az Eötvös-alap. 

A Gönczy-egylet működése. Az Eötvös K. Lajos 
hajdúmegyei tanfelügyelő buzgólkodása folytán alakult 
Gönczy-egylet, mely magában foglalja Hajdúmegye igen 
sok tanerőit, nemcsak felolvasások által fejt ki feltűnőbb 
munkásságot, hanem a nép- és gyermekirodalmat is gaz-
dagítani kívánja az ügynevezett Filléres Füzetekkel, mely-
ből idáig hat jelent meg. Az életrevaló vállalatnak kí-
vánjuk, hogy ne járjon úgy, mint annyi sok más! 

Lapunk jövő heti 52-ik száma a közbeeső 
ünnepnapok miatt szombaton, december 28-án fog 
megjelenni. Az előfizetések megújítására mai szá-
munkhoz posta utalványt mellékeltünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Haypál BcnÖ budai h.-lelkészt 

a dunamelléki püspök Duna-Vecsére, a dunavecsei helyettes-
lelkészt, Gergely Antalt pedig Budára rendelte h.-lelkész-
nek. — A nagy port vert czúm (Baranya m.) lelkész-
választás f. hó 8-án örvendetes befejezést nyert; a sokáig 
renitenskedő gyülekezet az egyházkerület által kegyelem-
ből visszaengedett választási jogával akként élt, hogy 
egyhangúlag Vitányi Bertalan h.-lelkészt választotta lelki-
pásztorává. Vitányi régi káplán, rászolgált a parókhiára, s 
mint tapasztalt ember, a hozzá egy szívvel-lélekkel ragasz-
kodó gyülekezet belső békéjét, remélhetőleg, teljesen meg-
szilárdítja. — F.-kelecsényi (Borsod m.) lelkészszé Bata 
József, szinpetrii (Torna m.) lelkipásztorrá Nagy Bar-
nabás, perkupái lelkészszé Fodor György választatott 
meg. — A konkorosi nem rég anyásított ev. egyház fel-
ügyelőjévé dr. Haviár Gyula szarvasi ügyvédet" válasz-
totta meg. — A bányakerületi ev. püspök a püspöki szék 
mellé szervezett kisegítő lelkészi állásra Bezegh Sámuel 
szarvasi h.-lelkészt nevezte ki. — Báró Solymosi László 
fehérkomáromi esperességi felügyelő, Müller Frigyes erdélyi 
ág. ev. püspök és gróf Teleki Tibor örökös jogú főrendi-
házi tagokul a főrendek jegyzékébe december 14-én be-
iktattattak. — Balla Árpád sz.-szentmiklósi lelkész a 
szavazatok nagy többségével Dézsi Mihály biai lelkész 
ellenében danapataji lelkipásztorrá választatott.— Gombán 
(Kecskeméti e. m.) e hó 15-én szavazattöbbséggel Bene-
dek Antal szabadkai helyettes lelkészt választották a gyü-
lekezet rendes lelkipásztorává. — A börvelyi szép jöve-
delmű egyházközség Havas Gyula kis-majténvi lelkészt 
választotta lelkipásztorává. 

* A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület a vasárnapi 
(bibliai) iskolások javára karácsonyfa-ünnepélyt rendezett 
e hó 15-én. Az ünnepély a külső-váci-úti iskola tornater-
mében folyt le, ide gyűltek össze a szegény gyermekek, 
míg a többi négy iskola növendékei részére mindenütt a 
saját iskolájokban osztották ki az ajándékokat az iskulák 
vezetői: a theologiai akadémia növendékei. A váci-körúti 
iskolában szépen díszített karácsonyfa volt felállítva, s 
az ünnepély gyönyörű éneksorozattal kezdődött, mely a 
keresztyénség történetét fejezte ki zsoltár- és dicséret-ver-
sekből összeállítva. A theologusokból és a Lorántffy-egye-
sület leány-tagjaiból alakult vegyeskar éneke után Balogh 
Gyula, Kasits Margit, Frőhlich Fedora, Huszár Mariska 
szép szólókat énekeltek, majd meg a gyermek-sereg zen-
gedezte »Kisztus Urunknak» stb. A megnyitó imát Illyefalvi 
Vitéz Kálmán vallástanár, az alkalmi beszédet Stabó 
Aladár, a záró imát Szőts Farkas tartotta. Az ajándéko-
kat az egyesületi hölgyek osztották ki Szilassy Aladárné 
vezetése alatt. Kiosztottak 116 fiú-és leány-ruhát, s ezen-
kívül itt és a különböző iskolákban mintegy 400 vasárnapi 
iskolai növendék kapott egy zacskóban almát., szilvát, 
diót, fügét, süteményt és cukrot s ráadásul egy kis al-
kalmi vallásos füzetkét. melyet a Hornyánszky-cég adott 



ajándékba. A ruhákat az egyesületi hölgyek varrták, az 
ennivalót részint úgy vette (mintegy 80 frt értékben), ré-
szint ajándékba kapta az egyesület. A hét folyamán az 
önkényt vállalkozó tagok személyesen fölkeresték az egye-
sület istápoltjait: a szegényeket és betegeket s mindenik-
nek juttattak karácsonyi ajándékokat: kinek pénzt (2 — 5 
forintot személyenként), kinek ruhát. A kiosztott ruhák 
száma fölözi a kétszázat, a pénzsegélyek összege az év-
közi adományokkal együtt meghaladja az ötszáz forintot. 
Az egyesület szép keresztyén munkajára szivünkből kíván-
juk az Isten áldását! 

* Az evang. egyetemes gyámintézet működésé-
ről kimerítő jelentés olvasható a »Gvámintézet« novemberi 
számában, mely közli az idei pozsonyi nagygyűlést, az ott 
tartott beszédeket, a beterjesztett jelentéseket, a hozott in-
tézkedéseket, az intézet bevételeiről és kiadásairól szóló 
kimutatásokat. A keresztyén szeretet önkénytes adományai-
ból a gyámintézet bevett az idén: a központban 6890.30, 
a bányakerületből 3134.95, Dunáninnenről 2341. Dunán-
túlról 4649.63, a tiszai kerületből 4006.98, a Gusztáv 
Adolf-egyesülettől 14612.21, Összesen 35.635 frt 10 Irt. 
E tekintélyes összeghez néhai Dörflerné Szulovinyi Teréz, 
Hermann Gusztáv lőcsei egyháztanácsos és özv. Berzsenyi 
Miklósné 1 0 0 0 - 1 0 0 0 frttal. Andrae Ernő 500 forinttal, 
özv. Csadravné, Sztehló Andor. Ihász L a j c , Szentivánvi 
Árpád. b. Radvánszky János és dr. Králik Lajos 100— 
100 frttal járultak. Kiosztott az idén szegény egyházak-
nak, az egyházkerületi leányiskoláknak és a rozsnyói árva-
háznak összesen 7639 forint 71 krajcárt, miből a két nagy 
szeretet-adományt Debrecen (1000 frt) és Merény (803 frt) 
kapta; 400—400 forint adományban részesültek: Káinok, 
Báth, Rabold, Kapi-Németfalu; 5 0 0 - 5 0 0 forintot kaptak 
Szabadka egyház és a pozsonyi diakonissza-intézet. A gyám-
intézet összes tőkevagvona mintegy 105.000 forint, miből 
mintegy 30 ezer frt »Leopoldianum« és 2243 frt (Gusztáv 
Adolf-alapítvány*. 35 évi fennállása óla a gyámintézet 
hazai adományokból 440.285 frtot, a Gusztáv Adolf-egye-
sülettől 400.438 frtot, összesen 880.723 frtot gyűjtött össze 
és segélyekre közel 750 ezer forintot fordított. — Isten 
áldása legyen tovább is az áldásosán működő szeretet-
intézményen ! 

* Az erőszakos hittérítés időszaka ismét fel-
újul hazánkban. A római klérus főpapjai utasítására ket-
tőzött erővel indította meg hazánkban a térítést a vegyes 
házaspároknál. Debrecen városában a hírhedt Wolafka 
plébános a legsúlyosabb lelkiismereti kényszert alkalmazza 
a vegyes házasoknál a születendő gyermekek vallását 
illetőleg. Meyer János debreceni ág. hitvallású kereskedő 
közjegyzői okiratban törvényes egyességet kötött római 
kath. vallású menyasszonyával oly értelemben, hogy a szü-
letendő gyermekek mindannyian ág. evangélikusok legye-
nek. Wolafka úr pedig a gyónáskor nem adott neki ab-
solutiót és megtagadta tőle az oltári szentséget. A »Debrecen« 
című napi lapban dr. Nagy Zsigmond szerkesztő ezért 

-keményen megleckéztette az erőszakoskodó plébános-
püspököt s e miatt élénk, de nagy szellemi felsőbbséggel 

és szép erkölcsi diadallal végződött polémiát folytatott a 
püspöküket védelmökbe vett »392 katholikus hivek*-kel 
és a »Debr Regg. Újság» című lappal. — A »Debrecen* 
bátor szerkesztője fogadja elismerésünket, mi protestánsok 
pedig vonjuk le az esetből a tanulságokat. Először: a 
tanítás és meggyőzés útján való hitterjesztés kötelessége 
minden keresztyénnek, de különösen a lelkipásztoroknak, 
ámde az erőszakos, a lelkiismeretet kényszergető térítés 
bűn a lelkiismeret szabadsága, bűn a Krisztus és az ő 
evangeliuma ellen. Másodszor: el lehetünk készülve, hogy 
a Wolaf'ka-féle kényszergetések majd minden gyülekezet-
ben ismétlődni fognak, indítsanak ezek éberségre, cura 
pastoralisra és belmissziói munkára. Ne feledjük, hogy a 
lélekhalászás ellen a legsikeresebb véderő az erőteljes 
evangeliumi hittudat. Ámde ezt az erőt az evangelisatio 
minden nemével és eszközeivel ébresztgetni és fokozni kell. 

* Protestánsok gyógyháza Karlsbadban. Fürdő-
vendégek gyakori tudakozódása folytán a karlsbadi ág. 
h. ev. gyülekezet lelkésze, egynehány helybeli hitrokonnal 
szövetkezve 1895. június 9-én bizottságot alakított, mely 
Karlsbadban evang. jellegű gyógyházat akar alapítani. A 
gvógyház célja, hogy vagyontalan ev. fürdővendégeknek, 
nemzetiségi különbség nélkül, ingyenes vagy legalább olcsó 
fentartást létesítsen; hogy vagyonosaknak is ev. szellemű 
otthont biztosítson, s hogy súlyos betegek diakonisszák 
által a lehető leggondosabb ápolást nyerjenek. A gyógy-
házban a szokásos helyiségek mellett lesz egy nagy terem 
közös áhítatosság végzésére, 60 lakószoba és az igazgató 
orvos helyisége. Az építkezés költsége 150 ezer frtra van 
előirányozva,~ mit az összes evangelikus népek önkénytes 
hozzájárulásával akarnak előteremteni és pedig 1898-ra, 
a mikor király ő felségének 50 éves jubileuma lesz. — 
Az eszme nagyon életrevaló. Bizonyára sokan fogják pár-
tolni. Hisz Karlsbadban évenként mintegy 15 ezer evang. 
fürdővendég szokott megfordulni. Hazánkból is sokan kere-
sik föl Karlsbadot. 

* Szent nővérek szövetkezete. Beltonban, az 
amerikai Texas állam közepén, létezik a 32 nőből álló 
és »sacred sisters* »szent nővérek* nevét viselő szövet-
kezet. Mc Whirter nevű nő alapítá, ki tizenkét gyermek 
anyja volt, mikor férje akarata ellen hozzáfogott különös 
eszméinek megvalósításához. A szövetkezet alapelvei: a 
házasélet nélkülözése, vagyonközösség és visszavonult, 
elszigetelt életmód. 19 év óta létezik e felekezet, illetve 
szövetkezet és nagy vagyoni jólétre vitte. Övék a Central 
Hotel Co, mely a város legelső szállójából nagy jövedelmet 
huz, de más hasznos vállalatokba is befektették keresmé-
nyüket. A munkamegosztást igyekeznek lehető tökélylyel 
vinni keresztül. Elszigetelt életmódjuk dacára részt vesz-
nek minden humánus mozgalomban. Mc. Whirter asszony 
tagja a beltoni kereskedelmi kamarának és az operaház-
részvénytársaság igazgatóságának. Naponkint tartanak is-
teni tiszteletet, melyen a szekta tagjai elmondják tapasz-
talataikat ; az álomnak nagy szerepet adnak elhatározá-
saikban. Gyönyörű könyvtáruk van és erélyesen küzdenek 
a női szavazatjog érdekében. 

* Milliomosok temploma. Newyorkban a legszebb 
templom a dr. John Hali-féle presbyteriánus-temploma, 
az ötödik avenueben. Ebbe járnak ájtatosságaikat végezni 



a ncwyorki milliomosok. Öt év lefolyása alatt ez a tem-
plom 860,346 dollárt adott ki belföldi és külföldi rnisz-
sziókra és egyéb vallási célokra. A lelkésznek 15,000 dollár 
évi fizetése van, de ennél sokkal többet tesznek ki az 
ajándékok, hagyatékok és egyéb papi mellékjövedelmek. A 
paplakot a község 75,000 dollár költséggel építtette. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Kerekes Sámuel marosvásárhelyi polgáriskolai 

tanár, a »Marosvidék« szerkesztője f. hó 13-án Vásárhelyt 
49 éves korában szívszélhűdésben hirtelen meghalt. Kö-
zepes szerkesztő és tanár, de annál kitűnőbb tagja volt 
a társas életnek. Marosvásávhelytt és vidékén, sőt egész 
Erdéíyben'minden müveit ember ismerte és szerette. Tréfás, 
ötletes] ember volt, de mindenekfelett bámulatos verselő. 
Órákig el tudott beszélni versben, szebbnél-szebb tószto-
kat rögtönzött versekben. Társas összejövetel, mulatság, 
bankét meg nem eshetett Kerekes és az ő rímes tósztjai 
nélkül. S a mulatságok e különös alakja, az úgynevezett 
»rímkirály*. a ki rendesen utolsónak maradt a fehér asz-
talnál, bort soha sem ivott, mindig vizes pohárral tósz-
tozott és kocintott. Theologiát végzett Nagyenveden, kol-
légiumi jurátus volt sok ideig Marosvásárhelyt s ugyanott 
tanár a polgári iskolánál. Béke hamvaira! 

f Illés Gyula székesfehérvári áll. főreáliskolai tanár 
életének 37-ik. tanári működésének 16-ik, házasságának 
8-ik évében f. hó 2-án Székesfehérvártt hosszas szenvedés 
után elhunyt. A tanári kar a gyászjelentéséhen ekként 
emlékezik meg az elhunytról: »Egy szeplőtlen jellemű 
férfiú, kiváló képzettségű tanár és szeretett kartárs szállt 
vele sírba*. Veje volt Futó Mihálynak, a hódmezővásár-
helyi főgimnázium igazgatójának, kit most másodízben 
sújtott az a nagy csapás, hogy leánya férjét kellett elte-
metnie. Özvegye Futó Ilona, két kiskorú gyermeke és 
nagykiterjedésű rokonság gyászolja a derék férfi kora ha-
lálát. Áldás emlékére! 

f Várady Bálint lipótvári fegyintézeti ev. reform, 
lelkész, f. hó 9-én élete 46-ik, házassága 15-ik évében 
Lipótvárott rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Özve-
gye, szül. Vay Amália, gyászolja kora halálát. A fegyin-
tézeti lelki gondozás nehéz munkájában hűségesen for-
golódó szolgája volt az Úrnak. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
A dunamelléki egyházi értekezlet kiadványaira 

újabban adakoztak: Dányi Gábor f.-baranyai esperes 
2 frt (ebből 1 frt a lelkész-árvák szeretel házára), Laky 
Adolf egyháztanácsos Budapesten 5 frt. A 48. számban 
közölt 104 frttal együtt az eddigi adományok összege : 
111 forint. — Adományokat továbbra is köszönettel fo-
gad Budapest. 1895. december 16-án S:öts Farkas, az 
értekezlet titkára. 

A szolnoki ev. ref. egyház segélyezéséhez szives 
adományaikkal ismételve a következők járultak: Hajdű-
nánási ref. egyház 5 frt, tiszafüredi ref. egyház 2 frt, 
rimaszombati ref. egyház 3 frt, dombrádi ref. egyház 2 
frt, dr. Heiszler József ref. lelkész 1 frt, dr. Heiszler 
Józsefné 1 frt. Szabó Zsigmond s-lelkész 50 kr., Berencsi 
Áron 20 kr., ifjú Márton András 50 kr., Kunossy József 
50 kr., Varga Ilona 50 kr., kisújszállási ref. egyház 10 frt, 
dancsházi ref. egyház 15 kr., méhtelki ref. egyház 50 kr., 
szini ref. egyház 50 kr., izsáki ref, egyház 5 frt, Kovács 
János ref. lelkész 1 frt, uzoni ref. egyház 1 frt, t.-sasi 
ref. egyház 50 kr., pelsőci ref. egyház 50 kr., Szentpétery 
Sámul 50 kr., alsó-vadászi ref. egyház 50 kr.. szentesi 
ref. egyház 5 frt, csököli ref. egyház 50 kr., szendszalai 
ref. egyház 1 frt, sárkeresztúri ref. egyház 50 kr. Fo-
gadják úgy az egyházak, mint egyesek leghálásabb köszö-
netét egyházamnak. Szolnokon, 1895. dec. 11-én, ifjú 
Csekey István ref. lelkész. 

A Sziget-Ókor vidéki egyházi értekezlet által, 
a szórványokban élő, ev. ref. hitrokonok gondozását célzó, 
vallásos kézi könyv készítésére újabban a következő kegyes 
adományok érkeztek: Báthory Gábor vallástanár Kolozs-
vár, 50 kr , Farkas Emil lelkész gyűjtése N.-Peterd 2 frt 
50 kr., Füstös János lelkész gyűjtése Botyka 1 frt 30 kr., 
Fehér Ambrus lelkész Okorág 50 kr., Varga Pál tanító 
gyűjtése Marocsa 4 frt 26 kr.. Kiss József lelkész Kákics 
25 kr., Sütő Pál tanító gyűjtése Markóc, 2 frt 50 kr., 
Czucz Lajos lelkész Nagytótfalu 1. frt, Pap Albert lelkész 
Mány 1 frt 93 kr., A >Hajnal alapból* Hornyánszky V. 
Budapest, 5 frt., összesen: 19 frt 74 kr. A 48. számban 
közlött 45 frt 47 kr., összesen 65 frt 21 kr. Magyar-
Mecskén, december 10 én 1895. Nagy Imre értekezleti 
pénztárnok. 

P á l y á z a t . 

A békési ev. ref. egyház egyik elemi fűskolájában 
(párhuzamos IV. osztály) a tanítói állás lemondás folytán 
megüresedett. 

Ez állás 1896. januárius első napjától számítandó 
hat hóra 300, azaz háromszáz forint fizetés mellett ideig-
lenesen töltetik be. 

További időre az állandósíttatás nincs kizárva. 
Pályázati határidő 1895. dec. 26. 
Békés, 1895. december hó. 10-én. 

I 2 Az ev. ref. egyház elöljárósága. 



Pályázat vallástani kézikönyveeskére. 
Az »okor-szigetvidéki egyházi értekezlet* által e célra 

kiküldött tervező bizottság Baranya-Sellyén 1895. dec. 4-én 
tartott ülésében pályázat hirdetését határozta el, melynek 
szives közzétételére Nagytiszteletü Szerkesztő urat a nemes 
célú szent ügy érdekében tisztelettel kérem fel a bizottság 
nevében is. 

1. Az értekezlet céljához képest egy oly vallásos 
kézikönyvecske készítése kívántatik, a mely röviden, ért-
hetően és világos előadásban, a reform, ker. vallásnak 
csakis legfőbb, legsarkalatosabb hitigazságait tartalmazza; 
hogy abból a pusztákon, vagy idegen vallásfelekezetek 
közt elszórtan élő híveink gyermekei — akár a műveltebb, 
akár a legalsó néposztály körében — önszorgalmuk út-
ján. vagy — ha olvasni nem tudnának — hozzátartozóik, 
esetleg az ott időnként megforduló lelkészek vagy tanítók 
segedelme és útmutatása mellett, a legnélkülözhetetlenebb 
hitigazságokat elsajátíthassák s bennük a vallásos és főleg 
a református öntudat és buzgóság magvai elliintessenek. 

E mellett tartalmazzon — érthető utasítások kísére-
tében — nemcsak gyermekek, hanem felnőttek és minden 
korú és műveltségű egyének által lelki épülettel használ-
ható, a mindennapi vallásos élet szükségeinek megfelelő, 
tehát lelki eledelül szolgáló imákat, a milyenek: a könyv 
nélkül megtanulandó s az élet minden korában használ-
ható és használandó (tehát nem gyermek-) reggeli és esteli, 
étel előtt és után való, munka előtt, munka után (ez a 
négy rövidke, de buzgó fohász) mint szintén templomba 
menetelkor és kijövetelknr, betegségben és felgyógyuláskor 
és úrvacsorai szokásos imák, melyeknek koronája és leg-
elsője az úri ima is ott legyen. 

Ezeken kívül tartalmazzon a könyvecske — házi 
áhitatossági olvasmányul — egy hétköznapi és egy vasár-
napi szép imát rövid, kegyes elmélkedés és buzdítás előre-
bocsátása mellett. 

Az elméleti rész írásánál irányadóul tekintendők (a 
sorrendre való tekintet nélkül) a »Prot. Egyh. és Isk. Lap* 
1895. évi 40. számában megjelent cikknek a 631. oldalon 
kifejezett elvei; azonban a szerző nem tartozik magát 
azok által megkötöttnek tekinteni, hanem azon eszmék 
körében teljes szabadsággal mozoghat. 

2. A pályadíj 200, azaz kétszáz koronában állapít-
tatik meg, azon kikötéssel, hogy az csak feltétlen becsű 
munkának fog kiadatni és hogy a pályadíj a legjobb mun-
kák közt esetleg az elfogadott rész terjedelmének arányá-
ban meg is osztható. Ha a pályázat eredménytelen maradna, 
az Értekezlet fentartja magának a jogot, hogy újabb pá-
lyázatot hirdethessen, miután nem akármilyen, hanem fel-
tétlen becsű mű létrehozása az, mi célját képezi. 

3. A munka terjedelme az elméleti résznél l ' / 2 , az 
imáknál 1j2—1 nyomtatott ívet túl nem haladhat. 

4. A pályadíjat nyert munka az Értekezlet tulajdona 
leend. Újabb kiadás esetén azonban a szerző, esetleg 
szerzők, nyomtatott ívenkint 20 korona tiszteletdíjra szá-
míthatnak. 

5. A pályázat határideje 1896. év június 1-jére 
tűzetik ki, a mikorra a pályamunkák idegen kézzel leírva, 
bekötve, lapszámozva, a szerző nevét tartalmazó jeligés 
zárt levél kíséretében a bíráló bizottság elnökéhez : Dányi 
Gábor esperes úrhoz (Kis-Csány, u. p. Oszró, Baranya 
megye) küldendők. — A biráló bizottság — a legjobb 
munkák felől Főtiszt. Szász Károly püspök és Főtiszt. Filó 
Lajos urak, akadályoztatás esetén egyházi közéletünk más 
jeleseinek véleményét is kikérve — bírálatát az Értekezlet 
1890. évi őszi közgyűlésén fogja előterjesztetni, a hol a 

pályanyertes mű jeligés levele felbontatik, a többiek pedig 
megsemmisíttetnek * 

A tervező bizottság határozatából: 
Nagyváty, 1895. december 14 én 

Morvay Ferenc, 
értekezleti elnök. 

Pályázati hirdetés tanári állomásokra. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület államilag segé-

lyezett pápai ev. ref. főgimnáziumához, következő rendes 
tanári állomásokra, pályázat hirdettetik: 

1. Egy philologiai tanszékre, a melyre latin-német 
vagy latin-görög képesítettséggel bíró tanárok pályázhatnak. 

2. Egy rajz és rajzoló geometriai tanszékre. 
3. Egy tornatanári állásra. 
Az 1. 2. alatt említett tanszékekre megválasztott 

tanár köteles a főgimnázium bármelyik osztályában a szak-
májába eső. vagy azzal rokon tantárgyakat az egyház-
kerület által évenként megállapított tantárgycsoportosítás 
szerint heti 20 óraszámig eltanítani. 

Az 1—2 szám alatt félemlített tanszékekre megvá-
lasztott tanár évi fizetése 1200 frt alapfizetés, 200 frt lak-
bérilletmény, öt ízben öt évi szolgálat után 100 frt ötöd-
éves korpótlék, a melynél a más intézetben rendes tanári 
állomáson töltött évek is fele részben beszámíttatnak. Ha 
a tanári pályán már működött volt, az igazgatótanács 
tudomása szerint kiválóbb érdemeket szerzett tanárok is 
pályáznak, illetőleg választatnak meg a hirdetett állomá-
sokra tanárul: azok az 1400 írt, vagy épen az 1600 frt 
alapfizetéssel rendszeresített második és első fizetési osz-
tályú állomásokra megválasztásukkal egyidejűleg előlép-
tethetők. 

A tornatanár javadalmazása 800 frt. 
A tanszékek betöltése a dunántuli ev. ref. egyház-

kerület hatáskörébe tartozik, s pályázók felhivatnak, hogy 
folyamodványukat, keresztelő levelükkel, végzett tanulmá-
nyaikkal, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat, 
egészségi állapotukat, védkötelezettségüket igazoló bizo-
nyítványaikkal együtt 1896-ik év március 15-ig küldjék 
be a főtiszt püspöki hivatalhoz Bév-Komáromba. 

Megjegyeztetik, hogy csak ev. ref. vallású egyének 
pályázatai vétetnek figyelembe. A megválasztott tanár 
az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kötele-
zett tagja. 

Állomását a megválasztott tanár 1896. szept. 1-én 
szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni 
s a mennyiben eddig rendes tanárkép még nem működött 
tanár választatnék meg, egy év múlva véglegesíttetik. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
nem bíró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
annak évi fizetése 800 frt lenne, egy év alatt tartozik 
oklevelét megszerezni s ha a kívánalmaknak megfelel, 
akkor a rendes tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Kelt Pápán, 1895. dec. 9. 

Darányi Ignác, 
főiskolai világi gondnok. 1 - 2 

Czike Lajos. 
főiskolai egyházi gondnok. 

* Tisztelettel felkérem a hazai összes ref. egyházi lapokat 
e közlemény szives átvételére, hogy minél szélesebb körben figyel-
met keltve, a nemes cél mindnyájunk örömére s a vallásosság elő-
menetelére annál biztosabban el legyen érhető. M. F. 

Mai számunkhoz egy fél ív mel léklet v a n 
csatolva. 

HORNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerltcsztíísíg-: 

IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadtf-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

Jérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di 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. 
dfífizetl .s i ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára. 30 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
Meghirdetjük az előfizetést 1896-ra, mert reméljük, 

hogy a közönség, mely 38 évig pártolta, a 39-ikben nem 
fogja cserben hagyni az egyetlen egyetemes, az egyedüli 
központi protestáns lapot. 

Meghirdetjük az előfizetést, mert hiszszük, hogy e 
Lap még nem töltötte be misszióját. Még egyengetni kell 
a két evang. egyház unióját. Még sürgetni és érlelni kell 
az 1848-iki egyházi és tanügyi politikát. Még nincsenek 
konszolidálva az »új rend* által felbolygatott egyházi vi-
szonyok. Még iskoláink nem illeszkedtek be az újabbkori 
tanügy-politikai keretekbe. Még lelkeink nem alakultak át 
az új idők által követelt szilárdabb hitre, nagyobb szere-
tetre. Még az öt református egyházkerület nincs egy egységes 
közszellemű egyháztestté összeforrva. Még nincs szervezve 
a belső és külső misszió, a gyakorlati keresztyénség eme 
hatalmas két intézménye. Még nincsenek az új idők által 
követelt módon újjászervezve a lelkészi és tanítói állások. 
Még nincs a változott viszonyokhoz reformálva gyüleke-
zeteink anyagi szervezete, az egyházi adózás. Még nincs 
átalakítva sem papnevelésünk, sem tanítóképzésünk a 
modern viszonyokhoz, az üj idők követelményeihez. Szó-
val még nincs oly virágzó és erőteljes egyházi és iskolai 
életünk, minőt e Lap eleitől fogva sürget, minőt mi szeret-
nénk, minőt a protestantizmus magas eszményei követelnek. 

Folytatni kívánjuk tehát a ránk is váró munkát. 
A hiterősítő, az egyházépítő munkásságot, melyet Lapunk 
hangoztatott legelőször hazánkban. Az »egy szükséges 
dolog* megszerzésére buzdítást, mely nélkül nincs keresz-
tyénség. nincs erőteljes igehirdetés, nincs egyháziasság, 
nincs áldozatkészség, nincs eleven egyházi élet, csak »fajulva 
tengés«. A protestantizmus az evangyéliom egyháza: ezt 
kell tehát benne öntudatosan érvényesíteni. A protestan-
tizmus a hit egyháza: ezt kell tehát benne szebb életre 
kelteni, jobban gyümölcsöztetni. 

A közönségtől anyagi és erkölcsi, munkatársainktól 
szellemi támogatást, Istentől segedelmet kérünk nehéz 
munkánkra. 

A Lap előfizetési ára marad a régi. A szegényebb 
sorsú (III. és IV. oszt.) lelkészek és tanítók egész évre 6 frt, 
félévre 3 frtért kapják a Lapot. 

Budapest, 1895. évi december hóban. 

Hornyánszky Viktor, 
k i a d ó . 

Szöts Farkas, 
tulajdonos és szerkesztő. 

Protestáns nőnevelő intézetek. 
A család a polgári társadalom alapja s talp-

köve; ebbeli fe ladatának azonban kellő ered-
ménynyel csak úgy felelhet meg, ha a család-
alapítás vallásos, jőerkölcsű és hazafias. A család 
a lapí tására s fen ta r tására a férf inem van ugyan 
hivatva, de hogy a gyermekek nevelése ezeknek 
egész életére kiható vallásos, jó erkölcsű ós haza-
fias i rányt vegyen, ez főleg s első sorban a nő-
nem kezébe van letéve s közvetlenül az anyák-
tól függ. 

Nagy dolog tehát és lélekbejáró feladat a 
nőnevelés, de kétszeresen az a magyar evangé-
likusoknál. 

A gyermekek nemcsak addig, míg oktalan 
ál latokként tehetet lenül a családi fészekben rejtőz-
nek, nemcsak azon icleig, míg az iskolázási kö-
telezettség a törvény rendezéséből bekövetkezik, 
hanem még ezután is az egész serdülő életkor-
ban az anyák szárnyainak védelmére, ápolására, 
gondozására, felügyeletére és vezetésére vannak 
bízva, s ha a nőnem anyai kötelességeit híven 
betöltve, a gyermekek tes tére és lelkére egyaránt 
és lankadat lanul gondot visel, ha a gyermekek 
fogékony sziveiben a józan vallásosságot, s az 
ezzel párosul t jó erkölcsiséget és felebaráti sze-
retetet , a buzgó hazafiasságot meggyökereztet i s 
ezen érzelmeket cs i rá jukban elfonnyadni nem 
hagyván gondosan ápolja és fejleszti, úgy való-
ban nemcsak az egész emberiségnek, hanem kü-
lönösebben vallásának, saját egyházának s magyar 
hazájának is megbecsülhet len szolgálatot tesz. 

Fel kell tehát karolni az evangélikusoknál 
eddig fájdalom! szemlátomást elhanyagolt nőneve-
lést s a vele j á ró áldozatoktól vissza nem ret-
tenve, nekünk két felekezetű evangél ikusoknak 
ket tős szükségünk van arra, hogy egyházkerüle-
tenként , egyházmegyénként , sőt egyes vagyono-
sabb egyházainkban is nem ugyan — mint Mező-
túron és Kisújszálláson tervezik — állami, hanem 
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minden kormányi beavatkozástól függet len egy-
házi felsőbb leányiskolákat s nőneveldéket alapítva, 
leánygyermekeinket azokban a nőnem feladatának 
s természetes hivatásának, különösebben pedig 
saját evangel ikus hi tfelekezetünk érdekeinek meg-
felelően kiképezzük. 

A r. kathol ikus egyház már elébb belátta 
a nőnevelés nagy fontosságát s nőnevelő intéze-
teinek különösen az ú jabb egyházpolitikai tör-
vények kapcsán lényegesen megváltozott helyzet-
ben országszerte beállott égető szükségét felismerve, 
főleg a vegyes felekezetű, sőt túlnyomólag evan-
gelikus lakosságú helyeken is, mint például a 
kálvinista Rómában, főpapjainak és főúri hölgyei-
nek példás gyámolításával folyvást szaporí t ja rend-
szerint nőszerzetesek vezetésére bizott s már 
ennélfogva prose ly táskodásra is i rányult alsóbb 
és felsőbb leányiskoláit s nőneveldéit. 

Mi evangélikusok szegények vagyunk, a nagy 
mérvű közadók mellett szintén arányta lanul fel-
szaporodott egyházi s kul turál is te rhek alatt 
immár roskadozunk; nem a r r a van nekünk szük-
ségünk, de nem is tehet jük, hogy túlságos költe-
kezéssel s nagy appará tussa l tudákos nőket nevel-
jünk, kik sok ágú tanulmányaiknak a gyakorlat i 
életben vajmi csekély hasznát veszik és vehetik, 
hanem arra , hogy a nőnem hivatását és feladatát 
szemünk előtt tartva, szerény nőnevelő intéze-
te inket ahhoz s a gyakorlat i élet kívánalmaihoz 
alkalmazzuk. 

Igaz ugyan, hogy még a mult XVIII-ik év-
század végén népes és vagyonos egyházainkban 
is, minő például a kecskeméti ref. egyház, oly 
gyarló lábon állott a leánygyermekek oktatása, 
hogy előkelő, sőt úri családok leányai se tudták 
saját neveiket leírni, mint ezt számos azon kor-
beli oklevelek tanúsí t ják, habá r az ily tanula t lan 
leányokból is jó feleségek, gondos anyák s értel-
mes és példás gazdasszonyok váltak, ele a meg-
változott viszonyokhoz képest most már a nő-
nevelést nekünk is fokozat tabban s költségeseb-
ben kell berendeznünk. 

Nézetem szerint a nőnem hivatása és élet-
feladata abban összpontosul, hogy legyen 1. val-
lásos érzületű s ebből kifolyólag jó ós tiszta 
erkölcsű s jó szivű; 2. hogy kellő időben tisz-
tességes férjhez menetelben részesüljön; hogy 
3. ennek kapcsán leányainkból hűséges, békés 
és házias feleségek; 4. gondos, szerető, de e mel-
lett erélyes anyák; 5. értelmes, szorgalmas és 
takarókos gazdasszonyok nevekedjenek. 

Neveljünk tehát istenfélő, kegyes, vallásos 
érzelmű, saját felekezetünkhöz s ennek a szent-
í rásban gyökerező hitelveihez, puri tán egyszerű-
ségű isteni tiszteletéhez ragaszkodó, s nem a 

pápás egyháznak érzékiséget s ábrándos képze-
lőcléseket gerjesztő fényes külszertartásai t , képeit 
és faragott ábrázolatai t kedvelő, s e miatt saját 
vallásos meggyőződésükben gyakran megtánto-
rodó leányokat s asszonyokat ; neveljünk hűsé-
ges, békés, engedékeny és házias, szóval jó fele-
ségeket, kik férjeikkel jó és balsorsban osztoz-
kodva s a sírig ál lhatatosan kitartva, rólok az 
írással e lmondható legyen, hogy boldogok a méhek, 
melyek Őket hordozták és az emlők, melyek őket 
szoptat ták; mer t a jó asszonynak á ra sokkal 
felülhaladja a karbunkulosokat , kinek halálával 
felkiálthat a fé r j : ja j nekem! mer t leesett az én 
fejemnek ékes koronája ; mivel múlékony és 
haszontalan a szépség, s a mely asszony féli az 
Urat, az nyer dicséretet, megdicsérik őt a kapuk-
ban az ő cselekedetei. Neveljünk férjeik irányá-
ban engedékeny s azoknak engedelmes nőket, 
kiknek ékessége az í r ás szerint ne legyen külső, 
mely van ha jaknak fel tekergetésében, aranynak, 
drágaköveknek viselésében, vagy szép palástok-
nak öltözetében, hanem a szelíd és csendes lélek-
nek rothaclatlanságában, mely az Isten előtt 
becsületes. Hogy a meny ne támadjon a napa 
ellen; hogy a feleségéhez bízzék az ő fér jének 
lelke s ennek marhá ja el ne fogyjon; hogy a 
feleség az ő férjét jóval illesse ós nem gonosz-
szal az ő éltének minden napjaiban; hogy a hitet-
len férjfiú megszentel tessék az ő feleségében; 
hogy betel jesedjenek az igék: megnyeri a jót, a 
ki talál jó feleséget és vett jó akara to t az Úrtól ; 
mer t jobb lakni a sivatag pusztának kietlensó-
gében, mint a rossz asszonynyal egy háznak 
tá rsaságában; hogyha a feleség sokat hoz férjé-
hez, azzal együtt ne hozzon nyilakat is magával. 

Neveljünk gondos és szerető, de e mellett 
okos s gyermekeik i rányában erélyes anyákat , 
kik szükség esetében a mérsékel t testi fenyíték-
től se tar tózkodjanak, mer t a vessző ós dorgálás 
bölcscsé tesz, ele a szabadjára bocsátott gyermek 
megszégyeníti a maga anyját. Llogy a jó erkölcsű 
anya jó ú t r a vezérelje gyermekei t , mer t ne várd, 
hogy az anya más erkölcsökre taní tsa azokat, 
mint a milyen a magáé, s mer t különösen igaz 
marad, hogy a milyen az anya, olyan a leánya. 

Nevel jünk végre ér telmes, serény ós taka-
rékos gazclasszonyokat, mer t i lyenekre van a 
fér jeknek, főleg a mezőgazdasággal foglalkozó 
földbirtosoknak, a kis hivatalnokoknak, lelké-
szeinknek, taní tóinknak szüksége a korunkban 
elhatalmasodott fényűzés mellett; lévén az í rás 
szerint a szorgalmatos gazclasszonynak hasznos 
az ő munkálkodása , a honnét még éjjel is meg 
nem alszik annak világa; az ő férje dicséri őt, 
ezt mondván: sok asszonyok munkálkodtak se-
rénységgel, te peclig meghaladtad mind azokat; 



l egyen a g a z d a s s z o n y olyan, m i n t a k e r e s k e d ő 
h a j ó s m é g messz i rő l is b e h o z z a az ő e ledelé t . 

A l e g ú j a b b k o r m á n y i i n t é z k e d é s n é l fogva 
orvosi , gyógysze ré sz i és t a n á r i p á l y á r a képes í -
t é s t n y e r h e t ő nők l e g y e n e k n e m ö k n e k r i t k a ki-
véte le i , m e r t ők n e m tö l the t ik be t e r m é s z e t i 
h i v a t á s u k a t , á l l á s u k k a l s f o g l a l k o z á s u k k a l össze-
f é r h e t l e n l évén a g o n d o s g y e r m e k n e v e l é s , a ház ias -
ság, a s e r é n y h á z t a r t á s és s z o r g a l m a s g a z d a s s z o n y -
kodás . 

C é l s z e r ű b b v o l n a p e d i g n é z e t e m szer in t , 
h o g y fő leg i n t e r n á t u s s a l ö s s z e k a p c s o l t nőneve l -
dó ink ne a népes , za jos és k e r e s k e d ő v á r o s o k b a n , 
h a n e m o lyan h e l y e k e n á l l í t t a s s a n a k fel, hol az 
in téze t i l e ányok a h á z t a r t á s b a n é s gazdas szony -
k o d á s b a n g y a k o r l a t i l a g is k é p e z h e t n é k m a g u k a t , 
k ivévén , h a a fe lekeze t i f e l sőbb l e á n y i s k o l á i n k 
s n ő n e v e l d é i n k a l a p í t v á n y i l a g n a g y v á r o s o k h o z 
l e n n é n e k kötve , m i n t p é l d á u l a B a á r J á n o s hagyo-
m á n y á b ó l B u d a p e s t e n fe lá l l í t andó ev. ref. f e l sőbb 
l eány i sko la , me ly ó g e t ő l e g s z ü k s é g e s egyház i 
i n t éze t v a j h a miné l e l ébb é l e t b e l é p h e t n e , h o g y 
r e fo rm, l e á n y a i n k b e n n e a fővá ros i m é r e g d r á g a 
n ő n e v e l d é k me l l e t t o l c sóbb k i k é p z é s t t a l á l n á n a k 
s a mi fődolog, h o g y k e l e t k e z e n d ő egyház i nő-
i n t é z e t ü n k ne l egyen h i ú s á g v á s á r a . 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egyháztanácsos. 

Miért és hogyan kell olvasnom a bibliát? 
A Szentírásból összeszedegette egy szorgalmas biblia-olvasó. 

A bibliát minden keresztyénnek szorgalmasan kell 
olvasni: 

1. Mert az az Isten igéje s annak olvasását maga 
az Isten parancsolja: »így szól az Ür Isten.« Ézs. 42. 5. 
»A teljes írás Istentől ihletett.« II. Tim. 3, 16. »Mert 
sohasem származott prófécia ember akaratából, hanem az 
Istennek emberei a Szentlélektől indíttatva, szólottak.« II. 
Pét. 1, 21. »Vegyétek e szavakat szivetekre és lelketekbe.* 
5. Móz. 11, 18. »Tudakozzátok az írásokat, mert úgy 
tetszik nektek, hogy örök élet van azokban és azok bi-
zonyságot tesznek rólam.« Ján. 5, 39. 

2. Mert az Isten az ö igéjét hatalmas erejével kiséri: 
»Vájjon nem olyan-e az én igém, mint a tűz? azt mondja 
az Úr; és mint a pőröly, mely a sziklát szétzúzza?« 
Jerem. 23, 29. »Mert a mint az eső és a bó leszáll az 
égből és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, 
megtermékenyíti és csirázóvá teszi, és magot ád a mag-
vetőnek s kenyeret az evőnek: úgy leszen az én igém, 
mely kimegyen az én számból; nem tér vissza hozzám 
üresen, hanem megcselekszi, a mi nekem tetszik és sze-
rencsés leszen abban, a mire kiküldöttem.« Ézs. 55, 10—11. 
»Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten-
nek ereje minden hívőnek idvességére.« Róm. 1, 16, 

3. Mert tanácsa és célja oly kegy elemteljes: »Az 
Ürnak törvénye tökéletes; megeleveníti a lelket. Az Úrnak 
bizonyságtétele biztos; bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úr-
nak rendelései helyesek; megvidámítják a szivet. Az Úr-
nak parancsolata tiszta; megvilágítja a szemeket. Az Úr-
nak félelme tiszta; megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei 
igazság; mindenestől fogva igazságosok. Kívánatosabbak 
az aranynál, még a sok színaranynál is és édesebbek a 
méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; a 
ki megtartja azokat, nagy jutalma van.« 19. Zsolt. 8 — 12. 
»Mert a mi azelőtt megíratott, a mi tanúságunkra Íratott 
meg, hogy türelem és az írások vigasztalása által remény-
ségünk legyen.« Róm. 15, 4. »Mert kiskorodtól fogva is-
merted az írásokat, megtaníthatnak téged az üdvösségre, 
a Krisztus Jézusban való hit által.« II. Tim. 3, 15. 

4. Mert a biblia olvasása szükséges lelki táplálék-
nak és erősítésnek: »Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, mely az Úr szájából kijő.« Máté 
4, 4. »Azután vegyétek fel a hitnek paizsát, mely által a 
gonosznak minden tüzes nyilait megolthatjátok. Ragadjátok 
meg az üdvösség sisakját és a lélek kardját, mely az Isten 
beszéde. Hogy ne legyünk többé gyermekek, hajtva és 
körülhordva a tan mindenféle szelétől az emberek ravasz-
sága által és csalárdság által a tévelygés eltérítésére, ha-
nem igazak lévén a szeretetben, növekedjünk mindenekben 
ő hozzá, a ki fő, a Krisztushoz.« Eféz. 6, 16—17. és 4, 
14—15. 

5. Mert világosítja elmémet: »Mert a parancsolat 
szövétnek és a törvény világosság s az oktatás fenyítése 
az életnek az úta.« Péld. 6, 23. »A te szavaid kinyilvá-
nítása megvilágosít; értelmessé teszi az együgyűeket.« 
119. Zsolt. 130. »Ezekről gondoskodjál, ezekben légy, hogy 
a te növekedésed mindenek előtt nyilvánvaló legyen.« I. 
Tim. 14, 14. 

6. Mert az megőriz engem a bűntől: »Mi által tisz-
títja meg egy ifjú az ő ösvényét9 Ha megőrzi beszédeidet«. 
119. Zs. 9. »A mi az emberek cselekedeteit illeti, a te 
ajkaid beszéde által megóvtam magam az erőszakos ösvé-
nyeitől*. 17. Zs. 4. »Szenteld meg őket a te igazságodban, 
mert a te beszéded igazság«. Ján. 17, 17. 

7. Mert az az én lelkemet a szomorúságban és a 
halálban vigasztalja: »Kételkedéseim sokasága közt bel-
sőmben a te vigasztalásaid örvendeztették meg lelkemet«. 
94. Zsolt. 19. »A te rendeléseid lettek az én énekem az 
én zarándokiásom házában. Ha a te törvényed nem lett 
volna gyönyörűségem, elvesztem volna nyomorúságomban«. 
119. Zsolt. 54, 92. Ha még a halál árnyékának völgyében 
járok is, nem félek a bajtól, mert te velem vagy; a te 
vessződ és botod vigasztalnak engem«. 23. Zs. 4. 

8. Mert lelkem idvességét előmozdítja : »Uram! kihez 
menjünk; örök élet beszédei vannak tenálad«. Ján. 6, 68. 
* Kijelentvén a mi Megváltónk, a Jézus Krisztus megjele-
nése által, a ki eltörölte a halált s életet és romolhatat-
lanságot hozott világosságra az evangelium által*. II. 
Tim. 1, 10. 



9. Mert annak elhanyagolása Isten ítéletét vonja maya 
után : »Meglássátok, hogy el ne utasítsátok, a ki szól. Mert 
ha azok nem menekedtek meg, a kik elutasították azt, a 
ki a földön intette őket; mennyivel kevésbhé mi, ha az 
égből valót vetjük meg*. Zsid. 12, 25. »Mert a ki szégyenei 
engem és az én beszédeimet, azt az embernek Fia is szé-
gyenleni fogja, midőn eljő az ő és az ő Atyja, meg az ő 
szent angyalai dicsőségében*. Lukács 9, 26. 

Ha már meg vagy győződve, hogy a Szentírást ol-
vasnod kell, azt kérdezed: 

Hogyan olvassam a bibliát? 

Tisztelettel: »Az úrnak félelme a bölcseség kezdete,« 
111. Zs. 10. »Az Urnák félelme a tudás kezdete*. Péld. 
1, 7. »Az Úrnak félelme a bölcseség ta.nítása«. Péld. 
15, 33. 

Imádkozással: »Nyisd meg az én szemeimet, hogy 
lássak csodás dolgokat a te törvényedben: Taníts engem, 
hogy megőrizzem és megtartsam a te törvényedet teljes 
szivemből*. 119. Zs. 18, 34. 

Folytonosan: »Ne távozzék el a törvénynek ez a 
könyve a te szádból, sőt elmélkedjél a fölött éjjel-nappal, 
hogy megtartsd, megtévén mindent, a mi abban írva van, 
mert akkor leszesz szerencsés a te utaidban és akkor jársz 
el sikeresen«. Józs. 1, 8. 

Alázatosan: ^Kívánjátok, mint az imént született 
csecsemők, a lelki tejet, mely csalárdság nélkül való, hogy 
az által növekedjetek az üdvösségre«. I. Pét. 2. 2. »Fogad-
játok el szelídséggel a belétek plántált igét, mely képes 
lelketeket megmenteni*. Jak. 1, 21. 

Gondolkozva: »Legyenek ezek a beszédek, melyeket 
én ma neked parancsolok, a te sziveden«. V. Móz. 6. 6. 
»Vedd az ő szájából a törvényt és helyezd az ő igéit a 
te szivedre«. Jób. 22, 22. »Lakozzék bennetek a Krisztus 
beszéde gazdagon*. Kol. 3, 16. 

Alkalmazással az életre: »Legyetek cselekvői az igé-
nek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert a 
ki szemléli a szabadság tökéletes törvényét és állhatatos, 
nemcsak feledékeny hallgatója, hanem munkás hallgatója 
lévén, az boldog lesz annak cselekvésében*. Jak 1. 22, 25. 

T Á R C A . 
A lelkészárvák szeretetházáról. 

A dunamelléki egyházkerületi értekezleten tartott előadás. Mutat-
vány az értekezlet most megjelent »Emlékkönyvé«-bó'l. 

Mélyen tisztelt Értekezlet! Az épen most elhangzott 
két igen érdekes, s eszmecserére bő alkalmat nyújtó fel-
olvasás után nem szándékozom hosszasabban igénybe 
venni becses türelmüket. De felesleges és egy ilyen előkelő 
gyülekezettel szemben méltatlan eljárás is volna annak 
bizonyítása, hogy nekünk elől kell járnunk a szeretet 
munkáiban is. Hiszen mindnyájunk előtt tudva van, hogy 
a keresztyén vallásnak alapjában erkölcsi irányzata van, 
főcélja az emberre nézve az erkölcsi tökéletesedésben áll, 
s hatása az erkölcsi terén nyilvánul a legvilágosabban. 

A keresztyénségnek ezen erkölcsi irányzata egy szóval is 
kifejezhető, azon szóval, melyről Pál apostol azt mondja, 
hogy a három dolog közül legnagyobb, és ez a könyörülő 
szeretet. Ha van valami, mi a keresztyénséget erkölcsi 
tekintetben lényegesen megkülönbözteti a többi vallásoktól 
és azok fölé emeli, ügy az semmi más, mint a könyörülő 
szeretet, azon erkölcsi érdeklődés mások iránt, a léleknek 
az a szelídsége, mely nem számít és nem ítél, hanem tűr, 
segít és megbocsát, 

A könyörülő szeretet és annak gyakorlása a keresz-
tyénségnek mindig egyik legjellemzőbb sajátságát képezte. 
Embertársaink lelkiismeretét szentnek tartani, egymás ter-
hét hordozni, semmi olyat nem tenni, a mi másnak erkölcsi 
vagy anyagi kárát okozná, szóval és tettel egymás erkölcsi 
épülésére törekedni: ez az az eszményi társadalom, mely 
Idvezítőnk szeme előtt lebegett, s melyet már az első ke-
resztyének a földi viszonyok által megengedett módon 
megvalósítani igyekeztek. S valóban a keresztyénség ellen-
ségei irigy szemmel tekintettek a szeretet azon számos 
tényeire, melyek a keresztyén gyülekezetekben oly gyorsan 
meghonosodtak, midőn a szegényeket, elhagyottakat, bete-
geket és árvákat felkarolták, s szeretetüket még ellensé-
geiktől sem vonták meg, ha a jócselekedetre alkalom nyilt. 

A keresztyén vallás ezen erkölcsi irányzatához az 
egyház általában mindig hű maradt. S ha az erkölcsi javak 
letéteményesei megfeledkeztek is olykor a szeretet nagy 
parancsáról s az elfajult szenvedélyek által felizgatott vak-
hit vérben gázolt olykor, a helyett, hogy Idvezítőnk pa-
rancsát követte volna: az ilyenek csak sajnálatos kivételek, 
melvek nem a Krisztus egyházának hátránvára rovan-
dók* fel. 

Ezen irányzat a Kálvin egyházának is jellemző 
sajátsága volt eleitől fogva. Ellenségeink gyakran szemünkre 
vetik ugyan Kálvin egyéniségének ridegségét, mely isteni 
tiszteletünkön és minden intézményeinken meglátszik, de 
ez méltatlan vád. melyet úgy Kálvin működése, mint a 
ref. egyház humanitárius intézményei fényesen megcáfol-
nak. A könyörülő szeretetnek legfényesebb és legimpozán-
sabb alkotásaival épen azon országokban találkozunk, 
melyek a Kálvin-féle reformációt fogadták el. Midőn a 
reformáció a könyörülő szeretetnek gyakorlását új alapokra 
fektette, s azt hangsúlyozta, hogy a jót nem haszonlesés-
ből, hanem önmagáért kell tenni, — ebben Kálvinnak is 
nagy része volt. Ö volt az, ki a középkori egyháznak 
önző felfogását, mely szerint a lélek üdvösségéért kell jót 
tenni, a legélesebben megtámadta, s a könyörületesség 
gyakorlásában Pál apostolnak ama nyilatkozatát tartotta 
irányadónak, hogy a Krisztusnak szeretete szorongat en-
gem. Institutiójában, az üdvözítő hitről szólva, világosan 
kimondja, hogy Istent önmagáért kell tisztelni és szeretni 
s a ki nem a lélek késztetésére, hanem jutalomravaló 
számításból imádkozik, nem tekinthető Krisztus igaz hívé-
nek. Önző számításból, a lélek üdvössége megnyerésének 
érdekében véghezvitt jócselekedeteket pedig nemcsak el-
vetendőknek tartotta, hanem azokat a nála megszokott 
határozottsággal egyházhatósági intézkedések által is elfoj-
tani igyekezett. De annál nagyobb buzgóságot fejtett ki a 
szeretet intézményeinek ápolásában és fejlesztésében. Nem 
szűnt meg szóval és tettel buzdítani biveit a jótékonyság 
gyakorlására, különös súlyt fektetvén az önkéntes adomá-
nyokra. Az általa alapított ú. n. Hospitál nem pusztán 
kórház volt, hanem magában foglalta az elaggott, munka-
képtelen öregek és elárvult gyermekek szeretetházát is, 
mely utóbbi figyelmének mindig különös tárgya volt. Mél-
tatlan és rosszakaratú ráfogás tehát azt állítani, hogy 
Kálvinnak ne lett volna érzéke a könyörülő szeretet mun-
kai iránt; ráfogás. melynek Kálvin genfi működése s az 



ő szellemében alakult ref. egyházak humanitárius tevékeny-
sége a legékesebben ellentmond. 

Elismerem, hogv magyar ref. egyházunk eddigelé 
nagyobbszabású humanitárius intézmények alkotásában 
nem igen tünt ki. Az országos prot. árvaházon kívül, 
melynek megalapításában azonban egyházunknak is tekin-
télyes része volt. olyan jótékonysági intézeteink, mint kül-
földi hitrokonainknak, nem igen vannak. De elmaradottsá-
gunk e téren inkább eddigi szerencsétlen politikai helyze-
tünknek, mint érzéketlenségünknek tulajdonítható. A magyar 
ref. egyház a múltban mindig csak felkezével végezhette a 
szeretet munkáit, s erejének javarészét saját lételének 

p biztosítására kellett fordítania sokféle ellenségeivel szemben. 
Egyházunk eddigelé inkább kulturális téren, felsőbb és 
alsóbb rendű iskolák alapításán buzgólkodott, melyeket 
existentiája legerősebb véd bástyájának tartott, s e tekin-
tetben a közművelődésnek, a hazai tudományosságnak oly 
szolgálatokat tett, hogy nincs oka magát szégvelnie. Nem-
csak a magyarság, a nemzeti szellem ápolásában, hanem 
a tudomány továbbfejlesztésében is mindig előljárt egy-
házunk, s alkotásai által méltán igényelheti a kultura el-
ismerését. 

De itt az ideje, hogy a szeretet munkáiban is nagyobb 
tevékenységet fejtsünk ki. Egyházi hatóságaink e tekintet-
ben a kezdeményezést meg is tették. Az orsz. zsinat egy-
házi törvénykönyvünk 100. §-ában elrendeli, hogy a szegé-
nyek és árvák segélyezésének és gondozásának módjáról 
szabályrendeletek készíttessenek, mely rendelkezésnek egy-
házmegyéink eleget is tettek. Nagy lelki örömmel olvastam 
az idei egyházmegyei jegyzőkönyvekben azt az áldozat-
készséget, melyet egyházaink, még a legkisebb is, e téren 
kifejtettek. Az alsó-baranyai egyházmegye esperesi jelentése 
említi, hogy egyes gyülekezetek dicséretes buzgósággal 
járnak elől a szeretet, munkáiban. Feketehegyen pl. intéz-

' kedés tétetett a diakonissza intézmény felállítása iránt, s 
elrendeltetett, hogy aratás után a hivek sorban megkeres-
tessenek a szegények és árvák számára gyűjtendő könyör-
adományok végett. Őmoravica ünnepek alkalmával ünnepi 
süteményt, bort gyűjt, s kiosztja a felkeresett szegények 
közt a lelkész vezetése alatt. Így segélyezi a szegény a 
nálánál szegényebbet! — mondja a jelentés. A felsőbara-
nyai egyházmegye legtöbb egyházában a szegények és 
árvák gondozása teljesen szervezve van, s a hol ez nem 
történt, annak az esperesi jelentés szerint azon örvendetes 
körülmény az oka, hogy »egyházukban jelenleg segélyre 
szorult árvák és szegények nincsenek*. Kecskeméti egy-
házmegyénkben. mint várni is lehet ottani nagy egyhá-
zainktól, dicséretreméltó tevékenység tapasztalható. Cegléd, 
N.-Kőrös, Kecskemét, Jász-Iíisér stb. nemcsak a szegény 
iskolás gyermekek felsegélyezésére, hanem az árvák gon-
dozására is, évenként tekintélyes összegeket fordítanak. A 
solti egyházmegye a nála megszokott, erélylyel szervezi a 
szegényügyet, elrendelvén, hogy minden gyülekezetben a 
szegények segélyezésére szolgáló pénztárak állíttassanak, 
külön számadás mellett az e célra választandó gondnok 
által kezeltessenek, s ezen pénztárak állásról évről-évre 

» körülményes jelentést tegyenek az esperesnek. A vértesaljai 
egyházmegye esperesi jelentése, részletezvén egyes egyházak 
áldozatkészségét a szegények és árvák gondozása körül, azon 
örvendetes nyilatkozatot teszi, hogy a legtöbb egyházban már 
a szabályrendelet megalkotása előtt is gondoskodtak a 
magok szegényeiről és árváiról. A pesti, tolnai és külső-
somogyi egyházmegyék jegyzőkönyvei terjedelmes jegyzé-
keket közölnek a szeretetadományokról, melyek mind ékesen 
szóló bizonyítékai ref, népünk áldozatkészségének, egyháza 
iránti szeretetének, úgy, hogy reájuk is illik Pál apostol-
nak a macedóniai gyülekezetekről mondott emez elismerő 

nyilatkozata: »az ő mélységes szegénységük bővölködővé 
lett jószívűségüknek gazdagsága által* (II. kor. 8, 2.). 

De nem szándékozom sokáig visszaélni a tiszt. Érte-
kezlet nagybecsű türelmével, a fentebbieket is csak annak 
illusztrálásául említettem fel, hogy egyházainkhoz mindig 
bizalommal fordulhatunk a könyörülő szeretet nevében, s 
nem tarthatunk attól, hogy süket fülekre találunk. A hol 
a nyomort enyhíteni, a hol a szeretet nevében áldozni 
kell, ott a mi ref. népünk hátra nem marad. Ez az örven-
detes jelenség megnyugtató biztosíték arra nézve, hogy a 
lelkészárvák részére tervezett szeretetház ügye sem fog 
hajótörést szenvedni a közöny miatt. Ha mi most itt csak 
kizárólag lelkészárvák gondozásáról és neveléséről beszé-
lünk, ne tekintse ezt senki részünkről szűkkeblűségnek 
vagy osztályérdeknek, mert ennek egyszerűen csak az az 
oka, hogy még a szeretet munkáiban is szükséges sorren-
det tartani. Engem a jöhető szemrehányásokkal szemben 
teljesen megnyugtat Idvezítőnknek eme figyelmeztetése: 
»ha egynek gondják felveszitek e kicsinyek közül, az én 
gondomat veszitek fel*, megnyugtat az apostolnak szava: 
»mindenekkel jót tegyetek, kiváltképen a ti hiteteknek 
cselédeivel!« Hiába mondanók mi ki itten egy szélesebb 
alapokon nyugvó szeretetbáz felállítását, midőn annak 
létesítésére erőnk csekélysége miatt képtelenek vagyunk, 
s ha valahol, úgy e kérdésben bizonyára alkalmazható 
ama példabeszéd, hogy a ki sokat markol, keveset fog. 
Részemről különben is sokkal többre becsülöm azt, ki jót 
tesz egygyel a kicsinyek közül, mint az olyan embert, ki 
kérkedve hirdeti egyetemes emberszeretetét, de a könyö-
rületességet az életben sohasem gyakorolja. 

Az erdélyi testvér-egyházkerület valóban apostoli 
buzgóságú püspöke a lelkészek fiú-árvái részére alapítandó 
szeretetháznak az Igazgató-Tanács elé terjesztett terveze-
tében, az általam említett ezen célszerűségi és humanisz-
tikus okon kívül még egy másik speciális körülményt is 
felhoz egy ilyen szűkebb körű árvaház szükségének indo-
kául, s ez az egyház jövőjének biztosítása. Felette érdekes 
előterjesztésében ugyanis azt mondja: »a mózesi törvény-
hozásnak bölcs és előrelátó intézkedése vala az, mely a 
Lévi, illetőleg Áron nemzetségéből származó fiu-utódokat 
a Jehova szolgálatára deszignálta», s ha a mai idő kere-
téhe nem is illik bele az egyház szolgálatát a papi csalá-
dok kizárólagos kiváltságává statuálni, mert igaza van 
Krisztus urunknak: >a szél, a hová akar fúni,'fú és annak 
zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy; 
így vagyon az, ki Isten lelkétől ihlettetik* (Ján. 3, 8.), de 
ma is nyilvánvalónak látszik előttem az, a mit a tapasz-
talat is igazol, hogy első sorban azok közül válhatnak ki 
az Úrnak leghivebb, legjobb szolgái, a kik már kisded-
koruktól kezdve az egyházias érzület légkörében neve-
kednek, s ha az anyaszentegyház az ilyeneket árvaságuk-
ban kebelére öleli, növekedésükben segítő jobbjával vezérli, 
ennek üdvös eredménye ki nem maradhat. íme, tisztelt 
Értekezlet! a humanizmus követelménye s anyaszentegy-
házunk jövőjének ez irányban való előkészítése és bizto-
sítása — ez az a kettős szempont, mely minket is hat-
hatósan buzdíthat, hogy kövessük az erdélyi egyházkerület 
buzgó püspökének felhívását s lelkészárváink részére sze-
retetház felállításáról gondoskodjunk. 

Ily szeretetház alapítása a dunamelléki református 
egyházkerület körében nézetem szerint nem is ütköznék 
nagyobb nehézségekbe. A rendelkezésemre álló statisztikai 
adatok szerint egyházkerületünkben 30—35 olyan lelkész-
árva van, kikről gondoskodnunk kellene. Oly csekély szám-
mal vannak tehát árváink, hogy a rendelkezésünkre állo 
eszközök célszerű felhasználása mellett, a szolgálatban 



levő lelkészeknek minden nagyobb megterheltetése nélkül, 
könnyen létesithető ezen humanitárius intézmény. 

Megvallom, hogy első sorban nagyobb egyházaink 
áldozatkészségére számítok, s hiszem, hogy Cegléd, Nagy-
Kőrös, Kecskemét vagy Halas, ha a lelkészárvák szeretet-
háza körükben állíttatnék íél, szívesen meghoznák a szük-
séges áldozatot s helyiségről gondoskodnának. E célra 
felhasználható alapítványaink is vannak; pl. Nagy-Kőrösön, 
kapcsolatban az ott tervezett szeretetházzal, melyre ala-
pítványok már régebben tétettek, és a Munkácsy-féle 
alapítvány felhasználásával, rövid idő alatt létesíthető 
volna. Állandó jövedelmét képeznék e szeretetháznak: 

1. Gyülekezeteink és lelkészeink évi járulékai. 
2. Egyházmegyei gyámintózetek árvaalapjának ka-

mata, vagy azok évi járuléka. 
3. Egyházkerületünk segélyekre szánt jövedelmének 

egy része, mely jelenleg is árvák segélyezésére fordíttatik 
s évenkint 2—3 száz forintot tesz. 

4. A felállítandó orsz. gyámegyesületnek az illető 
árvák részére eső segélye. 

5. Évenkénti gyűjtések terményekben és pénzben. 
6. Bizton remélhető alapítványok kamatai. 
Plogy ezen kijelölt alapok és jövedelmek segítségével 

mikor és mily kiterjedtségben volna létesíthető a lelkész-
árvák szeretetháza: azzal ez alkalommal bővebben foglal-
kozni nem szándékozom, ez egészen a pénz kérdése. Én 
most csak arra kérem a mélyen tisztelt Értekezletet, hogy 
ez eszmét felkarolni s annak megvalósítása érdekében 
propagandát indítani méltóztassék. Ennélfogva ajánlom 
becses figyelmökbe a következő határozati javaslatot: 

Mondja ki az értekezlet, hogy a lelkészárvák szere-
tetházának felállítását elvien helyesli s a kiviteli módo-
zatok megállapításával az értekezlet választmányát meg-
hízza. 

Petri Elek. 

Az esztendő fogy s megújul. 
Az esztendő fogy s megűjul, 
Mint a hold az égen; 
Ezután is lesz, a mi volt, 
Bölcs megírta régen. 

Hány virágod hullt ölembe, 
Oh boldogság fája! 
Ezután is adsz egy szálat, 
Hogy lelkem ne fájna. 

A bűgondban nem szakadt meg, 
Csak tisztult a szívem; 
Ezután is atyai kéz 
Takargat be híven. 

Nemcsak álnok lelkű embert, 
Igazat is láttam; 
Ezután is lelek gyöngyre 
E csalárd világban. 

Álmodott jó a gonoszok 
Halomra szórt kincse; 
Ezután is lesz, ki utam 
Vaió fény nyel hintse. 

Paizsom volt a tusában 
Lelkem öntudatja; 
Ezután is koszorúmat 
Egyedül ez adja. 

-iíií 
A hit volt az éjszakában 
Csillagom, vezérem; 
Ezután is hűn kisér ez, 
Míg a célt elérem. 

Bátran szállok a habok közt, 
Látom a rév partot; 
Ezután is megtart engem, 
Ki eddig megtartott! 

Sántha Károly. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Kis Hitoktató, tanyai vagy községi róm. kath. iskolába járó reform, 
vallású gyermekek számára. Készítette Lévay Lajos sárkeresztúri 
ref. lelkész. Kiadja a dunamelléki ref. egyházkerület. Ára kötve 

15 kr. Budapest, 1895. Kókai Lajos bizománva. 

Megvallom, hogy mikor Lévay Lajos Kis Hitoktatóját 
kezembe vettem, némi gyanakodással fogtam elolvasásá-
hoz. Nem abban a tekintetben, mintha Lévay Lajost nem 
tartottam volna elég avatott embernek arra, hogy egy 
könyvet írjon; mert hiszen ismerjük az ő lelkes s eredmény-
dús működését egyházi életünk újabb mozgalmaiban s az 
irodalomban is; hanem azért, hogy vájjon le tudta-e vetni 
azt a cothurnust, melyben hittankönyveink eddigi írói 
jártak s le tudott-e szállani abba a körbe, a melyben 
otthoniasnak kell éreznie magát annak, a ki gyermekeket 
akar tanítani s a mi fő, épen olyan gyermekeket, kik 
tanyai vagy községi katholikus iskolába járva, a vallás-
tanulás dolgában mondhatni csak a minimumra vannak 
utalva. S megvallom, hogy gyanakodásomat s ehhez csat-
lakozó aggodalmamat még az sem oszlatta el, a mit a köny-
vecske homlokán olvashattam ; »A dunamelléki ref. egyház-
kerület kiadványai*, mert az e sorozatban megjelent hittani 
könyvek épen nem ébresztettek eddig bizalmat magok 
iránt bennem s nem arról győztek meg, hogy az egyház-
kerület irodalmi bizottsága nagyon igyekezett volna a 
gyermeki lélek szükségeit s képességeit tekintetbe venni, 
hanem inkább az ellenkezőről. 

A könyvecske létrejöttének okait azokban a moz-
galmakban találjuk meg, melyek egyházi életünk terén 
újabban örvendetesen megindultak s árra irányulnak, hogy 
az egyházi kötelékben megtartassanak azok is. a kik már 
elveszendők voltak s híveink részesüljenek abban is, a mit 
lelki gondozásnak nevezünk. Ezekben az üdvös mozgal-
makban Lévay Lajos mondhatni mindig a legelsők között 
járt, igyekezvén igazi lelkipásztora lenni gyülekezete nagy-
jainak és kicsinyeinek egyiránt. Figyelmét nem kerülték 
el a legkicsinyebbek sem; azok sem, a kik egyháza szór-
ványaiban római kath. földesurak uradalmaiban élnek, 
hova az élő hitet s az egyházhoz való ragaszkodást el-
vinni nem könnyű feladat. S mivel egy embernek eljutni 
mindenüvé nem lehet, de mivel viszont a szórványokban 
élő híveket s azok gyermekeit sem szabad elveszni hagyni, 
Lévay Lajosnak az a helyes gondolata támadt, hogy ezek-
nek kezébe egy kis hittani vezérfonalat kellene adni, mely 
hitünk legfőbb igazságaival, egyházunk történetével s szer-



vezetével úgy a gyermekeket, mint a felnőtteket megis-
mertesse s mely alkalmas legyen arra, hogy a hol a szór-
ványokban lelkész vagy tanító nem oktathatja vallásuk 
dolgaira a gyermekeket, ennek alapján a szülők is elvé-
gezhessék e feladatot. Csakhogy e helyes gondolatot meg 
is kellett volna valósítani. Ámde a meglevő hittankönyvek 
e célra nem voltak alkalmasak. Talán még legjobban 
megfelelt volna a kecskeméti káté, mert abban együtt 
van a bibliatörténet, hittan és erkölcstan; de a mellett, 
hogy nyelvezete már igen elavult, a tananyag beosztása 
és terjedelme még sem volt a kitűzött s elérendő célnak 
megfelelő. Ha nincs alkalmas vezérfonal, hát írni kell 
egyet, gondolta Lévay Lajos, s így született meg kézirat-
ban a Kis Hitoktató. A csecsemő megszületett, de ki lesz 
a felnevelője: ez a kérdés állt most már elő, mert a 
sárkeresztúri papi jövedelem nem igen mutatott fel annyi 
felesleget, a mennyi a kiadás költségeit fedezhette volna. 
Lévay Lajos tehát az egyházkerülethez fordult kis mun-
kájával s azt igyekezett reá bírni a kiadásra. Az egyház-
kerület, belátva a szükséget, nem is zárkózott el a kére-
lem elől s miután irodalmi bizottsága útján a művecskét 
megbíráltatta s a szükségesnek mutatkozó változtatásokat 
rajta megtétette, legutóbbi közgyűlésén a Kis Hitoktató 
kinyomatását elhatározta. 

A Kis Hitoktató oly ref. elemi iskolai növendékek 
számára készülvén, a kik nem ref. népiskolába járnak, 
vagy épen szórványokban élnek s a vallástanítás áldásai-
ban csak kevésbbé részesülhetnek: a tananyagot oly ter-
jedelemben kívánta felölelni, a mennyivel ily körülmények 
közt meg kell elégednünk. S tekintve, hogy a gyermekek 
kik e kis könyvet használni fogják, katholikus iskolákba 
járnak s ott a kath. befolyás hatása alatt is állanak, oly 
irányban is meg kellett választania a felveendő anyagot, 
hogy az az ismeretközlés mellett még hiterősítő s esz-
méitető hatással is legyen. E mellett arra is gondolnia 
kellett, hogy — megkímélendő a szülőket több s évről-
évre változó hittankönyv vételétől — egy könyvben fog-
lalja össze mind a hat osztály tananyagát s a könyvecske 
még se legyen se nagyon terjedelmes, se nagyon drága. 
E sok mindenféle szükséggel mondhatni igen ügyesen 
számolt le szerző s az anyagot, a célnak megfelelőleg 
helyesen választotta össze. 

A munka, mely 72 oldalra terjed, négy fő részre 
oszlik. Az I. rész az I. és II. oszt. tananyagát adja, és 
pedig a Miatyánkot, azután a már ismeretes reggeli, esteli 
étel előtti és utáni stb. kis imádságokat: zsoltár és dicsé-
ret verseket, tekintettel az egyházi év szakaszaira, majd 
szól végül a ref. egyház ünnepeiről. A II. rész a 3-ik oszt. 
anyagát foglalja magában, szólván a ref. istentiszteletről, 
adván ó- és új-testamentomi bibliai történeteket s végül 
tanítván a bibliáról. A III. rész adja a 4-ik osztály tan-
anyagát a ker. hitről, az Isten Igéjéről s a sacramento-
mokról s a túlvilágról szóló fejezetek alatt. A IV. rész az 
5-ik és 6-ik osztály anyagául szól a ker. erkölcsi köteles-
ségekről, a ker. egyház történetéről, a ker. felekezetekről 
s végül ismerteti a magyar ref. egyház szervezetét. 

A mint e beosztásból láthatjuk, az anyag megvá-
lasztása helyesen történt, a mi kifogásokat mégis emel-
hetünk ellene, az nem az anyagra, hanem annak terje-
delmére s feldolgozására vonatkozik. 

Az I. és II. oszt. anyaga nézetünk szerint kissé sok, 
mert a 11 rövidebb és hosszabb imádságtól eltekintve, 
42 dicséret és zsoltár verset ölel fel s ehhez járul még 
14 kérdés az ünnepekről. Különösen sok itt a zsoltár és 
dicséret vers, mert ennyit még rendes vallástanítás mellett 
sem vehetünk fel egy évre. Ez csak akkor érthető, ha 
szerző ezeket nem csupán egy évre, hanem több, talán 

a hat évre szánta; de akkor meg mindnyáját az I —II. 
osztály anyagául jelölni ki, nem lett volna szükséges. Nem 
tudjuk, mi volt szerző célja, de hajlandók vagyunk azt 
hinni, hogy az énekeket nem egy év alatt (a II. osztály-
ban) akarja mind megtanítani; legalább erre enged követ-
keztetni az is, hogy az I. oszt. anyagául kijelölt imádságok 
közt ott találjuk az űrvacsorához való imádságokat is, a 
mi már épen nem lehet az I. osztály tananyaga. 

A III. osztály tananyaga ellen csak az a kifogásunk, 
hogy az újfestamentomi bibliai történetek közül igen keve-
set ölel fel. Hiányzanak belőle Jézus példázatai teljesen, 
pedig azok a gyermeki lélekre nézve a legkedvesebb dolgok 
s a legkönnyebben is megtanulhatók. A kánai menyegzőt 
pedig egészen el lehetett volna hagyni, különösen azzal a 
tanulsággal, a mi, különösen első részében, épen nem 
magyarázható ki belőle. 

A IV. osztály anyaga egészen helyes és megfelelő. 
Az V. és Ví. osztály anyaga, tekintve, hogy két 

osztályra szól, nem mondható soknak, de némely kérdé-
seiben igen terjedelmes, úgy hogy helyesebb lett volna 
apróbb részekre osztani fel, mert 15 — 20 soros feleleteket 
megtanulni s megtanítani igen nehéz. Ilyen kérdések pl. 
a 117, 118 (ez különösen nehéz), 130, 133, 134. 135, 
137, 138. 139, 140, 146. A 148. és 150 pedig inkább 
függeléknek járta volna meg, mint betanulandó feleletnek. 

A mi előadási módját és nyelvezetét illeti, egészben 
véve a gyermeki lélek felfogásához s értelmi köréhez van 
alkalmazva s e tekintetben örvendetes haladást mutat fél 
eddig használatban levő hit tankönyveinkkel szemben. Ez 
őszinte elismerésünk mellett is azonban vannak némely 
dolgokra nézve kifogásaink. így több feleletében felesleges 
szavakat s mondatokat használ s olyanokkal teszi nehézzé 
a feleleteket, a mik már teljesen feleslegesek, vagy a leg-
jobb esetben is a felelet után, mint jegyzetek volnának 
alkalmazhatók. Ilyen a 14. felelet vége, 22. vége, 26 vége, 
29. vége, 86-nak legnagyobb része, 107. vége, 142. a két 
első sort kivéve stb. De nem tartjuk helyesnek szerző azt 
az eljárási módját sem, hogy a hittani kérdésekre a fele-
letet vagy teljesen, vagy legnagyobb részben a biblia szó-
ról-szóra idézett szavaival adja. Igaz, hogy hittani kérdé-
sekben a szentírás szavai a legigazabbak s a legprecí-
zebbek. de a biblia szavait szórói-szóra betanulni nem a 
gyermeki lélek erejéhez való. A ki hitoktatással foglalkozott, 
az tudja, hogy eddigi hittankönyveink mellett mily nehéz-
séggel kell megküzdeni, a mikor a gyermeknek a feleletet 
a biblia szavaival kell elmondania. Szórói-szóra csak a 
legritkább esetben tudja betanulni; a legtöbbször csak 
értelmetlenséget hoz ki belőle, mert valljuk meg, a biblia 
nyelve egészen más, mint a mit a gyermek ismer és meg-
ért. Igen jó volna ugyan, ha ez nem így volna, ha a 
feleletek alakjában már a biblia saját szavait is meg-
ismerné a gyermek, de a tapasztalat arra int, hogy a 
biblia szavait csak a legritkább esetben adjuk feleletképen. 
Inkább tegyük a biblia szavait, mint bizonyítékokat a 
felelet után jegyzetképen úgy, a mint ezt látjuk a Nagy 
Péter-féle kátéban is. 

Nyelvezet tekintetében azonban a legtöbb kifogásunk 
van az új-testamentomi bibliai történetek ellen. Mikor az 
ó-testamentomi történeteket olvastam, igazán örültem rajta, 
hogy szerző mégis szakított már a hagyományos s Ízet-
len: vala-, ván-, vén-, volna stb. alakokkal s elmondja a 
történeteket a mai s a gyermek előtt is érthető nyelven. 
De mily nagy volt meglepetésem s mondhatom szomorú-
ságom is, mikor az új-testamentomi történetek olvasásakor 
újra s ugyancsak hatalmas módon zengtek fülembe a 
a -ván-vének, a valák és volnák. Hát én édes Istenem! 
nem tudunk mi már egyszer ezekkel, a bibliában igen 



szépen hangzó, de gyermeknek szánl tankönyvbe épen 
nem való s előtte értelmetlen alakokkal szakítani ? ! A 
bibliai történet történet, a mit elbeszélünk s lehet mon-
dani, hogy a 2-ik és 3-ik osztályban elmesélünk s vájjon, 
a kik a bibliai történeteket hemzsegő -ván-vénekkel és 
volnákkal írják meg a tankönyvbe, mikor a kis fiúknak 
valamit otthon elbeszélnek, vagy elmesélnek akkor is így 
beszélnek! Vájjon akkor is így mondjuk: Egyszer vala, 
hol nem vala stb. s nem úgy-e, mint a gyermek megérti, 
hogy: Egyszer volt, hol nem volt stb. Kérem, nemcsak 
hogy a gyermek nem beszél ezen a bibliai nyelven, de mi 
felnőttek sem, nemcsak hogy a gyermek meg nem érti, 
de nem érti meg még a felnőtt sem, a ki a biblia stílusával 
nem ismerős. Á félmultos, részesülős s feltételező módos 
mondatszerkezet a gyermek előtt teljesen ismeretlen; azt 
csak az iskolában verik a fejébe a rossz nyelvtanok alap-
ján, de az vérébe nem megy, mert azokkal a formákkal 
magyar ember a közönséges beszédben nem beszél soha. 
S ha nem beszélünk ezen a nyelven, miért kötjük azt 
nyűgnek a gyermek lelkére, mikor azt sem nem ismeri, 
sem nem érti! Hagyjuk meg csak azt a nyelvet s azokat 
a formákat a bibliának, de gyermekeinket ne kínozzuk 
vele, a mikor nem szükséges, s ne tegyük a legfensége-
sebb dolgokat a gyermekekre nézve érthetetlenekké. 

Tudom, hogy a bibliás színezetű nyelvezet mellett 
azt hozzák fel argumentumul, hogy ez mintegy belevezeti 
a gyermeket a biblia nyelvezetének megértésébe s ebben 
van is valami igaz; de az ebben rejlő igazságot én ré-
szemről nem tartom elégnek arra, hogy; a miatt tanítá-
sunk eredményét kockáztassuk s rávezessük a gyermeket 
arra, hogy akkor is. a mikor nem kell, olyan nyelven 
beszéljen, a mi előtte érthetetlen. A biblia nyelvét ismerni 
kell minden kálvinista embernek, de ne gondoljuk, hogy 
ha a bibliai történeteket ván-vénes formában verjük a 
gyermek fejébe, azzal már megismertettük a biblia nyel-
vezetét. Korántsem; sőt merem állítani, hogy megrontjuk 
a gyermek még amúgy is igen gyarló nyelvérzékét. A 
biblia nyelvezetét nem a tankönyv, hanem a biblia ol-
vastatása által lehet megismertetni. Ott, mikor olvastatjuk 
azokat a régi kifejezéseket és formákat, megmagyaráz-
hatjuk, hogy mit jelentenek s miként mondjuk azt a köz-
használatú formákban, de a tankönyvből tanításkor erre 
időnk nincs. Ha pedig meg nem értetjük, akkor a gyer-
mek elkínlódik ugyan vele s nagy keservesen be is ta-
nulja, de érteni nem érti soha. 

Tapasztalatból mondhatom, hogy mikor magyarázat-
kor elmondottam a bibliai történeteket a gyermekek előtt 
ismert, közönséges nyelven s utána mindjárt elkérdeztem, 
igen szépen el tudták mondani; de a mikor a következő 
órára a tankönyvből tanulták meg, a legnagyobb értel-
metlenség tünt ki belőle. S miért? Mert a gyermek a tan-
könyv szavaihoz ragaszkodik, a mi természetes is s ha 
annak nyelvét nem érti, csak értelmetlenség, a mit kihoz 
belőle. 

Igen sajnálom tehát, hogy szerző nem tudott szaba-
dulni ettől a hagyományos, de értelmetlenségre vezető 
formától. S ha az ó-testamentomi történeteket megírta 
helyesen, mért nem tette ezt az új-testamentomi történe-
tekkei is? Tiszteletre méltó a konszervativizmus, de csak 
addig, a míg veszélybe nem vezet. 

S még néhány szót. A IV. osztály tananyagánál 
szerző igen egyenesen bele vág a hittanba, a mi könnyen 
figyelembe vétel nélkül hagyatja, hogy ki hirdesse a ker. 
vallást. Ott bekezdésnek helyes lett volna még azt a kér-
dést tenni fel, hogy ki volt a ker. hitnek alapítója ? s csak 
azután térni át arra a kérdésre, hogy honnan ismerhetjük 
meg a ker. vallás igazságait. 

Az 55. feleletben igen pápistásnak tartom azt a ki-
fejezést, hogy a sacramentomok »szentségek*. Helyesebb 
lett volna meghagyni a régi »vallásos szertartás« kifeje-
z é s t A 59. és 60. feleletben pedig a »nevébe« helyett 
»nevében« lett volna igazabb. A szentírásban is »nevében« 
van; így is szoktunk keresztelni s így ismeri azt népünk 
is, s Fördős is. ki agendája egy kiadásában a »nevébe«-t 
használta s azt hosszasan indokolta is, utóbbi kiadásai-
ban a »nevében«hez tért vissza s ettől újra eltérni nem 
látom célszerűnek, még ha nyelvészeti tekintetben helye-
sebbnek látszanék is a »nevébe«. 

íme ezek voltak kifogásaim a Kis Hitoktató ellen. 
S most mit mondjak az egésznek értékéről? Mosolyogni 
szoktak az emberek, mikor a sok kifogások u t á n a bírálat 
mégis azzal végződik, hogy . . . mindezeknek dacára mégis 
jó a munka, s én mégis csak azt az ítéletet mondom 
a Kis Hitoktató felett. Nem absolut jó s nem kifogástalan, 
de mégis olyan, a mely eddigi társait sok tekintetben 
felülhaladja s azt a célt, a mit maga elé tűzött, a leg-
nagyobb részben el is éri. A mit benne kifogásolunk, csak 
oly dolgok, miket egy újabb kiadásban helyre lehet hozni 
igen könnyen. Óhajtjuk is, hogy helyrehozassanak, és 
óhajtjuk, hogy nemes törekvésű szerzője a javítást a leg-
rövidebb idő alatt megtehesse egy új kiadáson. 

A kis művecskét ajánljuk lelkészeink s tanítóink 
figyelmébe, különösen oly helyeken, melyekre a Kis Hit-
oktató szánva van. 

Szentmártoni. 

B E L M I S S Z I Ó . 
Belmissziói intézmények a francia 

protestánsoknál. 
III. 

A John Bost-féle jótékony intézetek. A kisebb keresz-
tyén jótékony intézmények áttekintése. 

A keresztyén jótékony intézetek mezején a fran-
cia protestantismus egész bámulatos életerőt és tevékeny-
séget fejt ki. Az alábbiakban látni fogjuk, hogy mikép állottak 
elő a legjelentékenyebb intézmények ezen a téren. Előze-
tesen csak annyit jegvzühk meg, hogy a magyar protestáns 
egyház, ha idővel ezen a téren intensiv munkásságot fog 
kifejteni, bátran választhatja mintákul a francia protestáns 
egyház e nemű intézményeit; tekintve az energiát, a gya-
korlati szellemet, a keresztyén szeretet-munkásságnak a 
nép minden rétegébe való átvitelét. 

»A kiket mindenki elhagyott, azokat én befogadom 
az én Mesterem nevében. * Ez volt John Bcsínak egész 
életében nemcsak hangoztatott, hanem sokképen meg is 
valósított jelszava. John Rost 1817-ben született, Svájc-
ban Moutier-Grandvalban. Egyike volt Ami Bost tíz fiának, 
a kinek egyetlen gazdagsága, lángoló hitén kívül, épen a 
gyermekei voltak. Valamennyi gyermek csodálatos zenei 
tehetséggel volt megáldva; John még inkább, mint a többi. 
1839-ben a nagy Liszt Ferenc buzdítására Párisba ment, 
hogy egészen a zenének éljen. Szűk körülmények közt, 
de fényes kilátásokkal készült elő pályájára, barátai biz-
tatták, pártfogolták: de az Úr másra hívta el őt. Pappá 



lett, mint testvérei közül öt. »Művésznek indultam, pappá 
lettem«, mondá ő maga. Párisban ugyanis megfordult a 
»Szegények barátjai* című jótékony társaságban és e kör-
ben olyan nyomorúságot, olyan sötétséget, oly erkölcsi 
elsatnyulást tapasztalt, hogy elhatározta, ezek ellen fog 
ezentúl fegyvert, s el is utazott Montaubanba, hogy 
az ottani híres theologiai fakultáson kezdje meg lelkészi 
tanulmányait. Egy napon egy kis árvát küldtek hozzá, 
azzal a kéréssel, hogy helyezze el valamely intézetben. 
Sehol sem vették föl a gyermeket, mert még nagyon kicsi 
volt. Ekkor határozta el, hogy egykor ezen a téren fogja 
értékesíteni legjobb erőit. 

Mihelyt megválasztották lelkészszé — egy La Force 
nevű helyre — azonnal munkához látott. Először is el-
ment Montaubanba, hogy megkérdezze egykori professzorjai 
véleményét, az ő alapítandó asylumára nézve. A profesz-
szorok kivihetetlennek tartották ideáját. De ő nem tágított, 
azt mondta: »az egyháznak szüksége van ilynemű intéz-
ményre; és én létrehozom azt Isten segítségével.« (A ma-
gyar egyház John Bostjai is remélhetőleg ezt fogják nem-
sokára mondani.) Egész vagyona ekkor 18 frank volt. 
Annyit mégis megtettek az öregek, hogy adtak neki ajánló-
leveleket Franciaországba és a külföldre, melyekkel az 
ifjú apostol elindult Angolországba és Skóciába, honnan 
meghozta a szükséges pénzt. Sikerült neki a franciákat is 
annyira felvillanyozni, hogy ők is megnyitották tárcáikat. 
Hasonló befolyást gyakorolt kis gyülekezetére. Ez a kis 
fészek templomot és paplakot emelt a maga erejéből, most 
pedig, mikor az asvlum terve a megvalósulás előtt állott, 
ezek a jó emberek az éjjelt is nappallá tették, és míg 
nappal kenyerüket keresték, az éj nagy részében követ és 
fát hordtak az épületekhez, ingyen. 

1848-ban megnyílt egy szerény ház, mely négy kis 
árva gyermeket fogadott be; felügyelőt is keresett és talált 
az alapító, egy la force-i asszony volt, a ki még ma is 
ezt a hivatalt viseli. A csekély kezdet nagy eredményekre 
vezetett. Ma már 100-ra megy évenként az ellátott árvák 
száma. Természetesen volt elég aratásra váró gabona, 
John Bost alig győzte a sok jelentkezőt kielégíteni. 

Kezdetben nem akarta John Bost, hogy a »FamilIe 
évangélique* (mint nevezte asylumát) kórházzá legyen, 
hanem ezen szándékát megváltoztatá egy körülmény, me-
lyet ő maga így beszél el: »Egyszer egy hülye leányt 
ajánlottak fölvételre; elutasítottam, de hiába, pártfogói 
mégis visszaküldték hozzám; szánalom volt ránézni, nagy 
feje, lelógó ajkai, értelem nélkül való szavai mutatták, 
hogy semmiféle intelligenciával nem bír. Rábíztam a fel-
ügyelőnőre ; nem is maradt sokáig egyedül, mert egy 
napon levélben arra kértek Párisból, hogy vegyek föl egy 
másik hülyét. Megírtam nekik, hogy nem tehetem, de még 
el se ment a levelem, mikor a leány már itt is volt. 
Gondolkozóba estem, vájjon az én szép asylumom hülyék 
gyógyító intézete is lesz-e? 

Hónapok múltak el, a két hülye az értelemnek leg-
kisebb jelét sem mutatta. Végre még is megtanultak pár 
szót beszélni, énekelni, kötögetni stb.« 

A hülyékhez nemsokára egy vak, egy süketnéma 
és egy tüdőbeteg járult. Ezeknek a nyomorultaknak min-
dene John Bost volt. 

1854-ben a látogatottság már oly nagy volt, hogy 
újabb házat kellett venni, ez lett a »Bethesda«. 

Egész ekkoráig Bost kizárólag a leányokat vette 
gondjába, de előbb-utóbb a fiúkra is ki kellett figyelmét 
terjesztenie és mi adta meg erre neki az ösztönt? Egy 
kis elhagyatott fiú azt mondta neki: »hát a fiúk nem érnek 
annyit, mint a leányok?« Ezek számára alapítá aztán a 
»Siloe« nevű menedékhelyet, ehhez járult aztán még egy 
az epileptikusok (nyavalyatörősek) számára, ennek neve 
»Eben F^zer*. Jelenleg 50 epileptikus asszonyt ápolnak 
benne, míg a »Béthel« nevű intézetben majd ugyanany-
nyi fiút. 

A nagyszámú intézetek függetlenek egymástól, a 
telep közepén áll a templom; ebben az epileptikusok 
számára külön helyek vannak, matrácokkal. 

John Bost 1881-ben tette le hivatalát, érezvén, hogy 
itt van rá nézve a pihenés ideje. Az Úrnak eme szol-
gája 63 éves korában halt meg. 

Asylumaiban jelenleg 520 elhagyatott, árva, süket-
néma, hülye, nyavalyatörős talál otthont. Az évi kiadás 
az intézetekben 250 ezer frankra megy, a mit adakozás 
által fedez a keresztyén szeretet. 

Ennyit a John Bost menedékhelyeiről, most vessünk 
egy pillantást a többi francia protestáns intézményekre. 

Ezek közül egyik legérdekesebb a Saint-Foy-i 
földművelő-telep. Ez arra való, hogy a bűn útjára tévedt 
protestáns gyermekeket a munka által iparkodjék áldá-
sosán befolyásolni. Az intézet 1844-ben nyilt meg; akkor 
30 gyermeket vett föl, ma pedig 150-et fogad be. Ada-
kozás, gazdálkodás által a telep hatalmassá nőtt, és ma-
gában foglal mindent, a mit jól rendezett gazdaságtól 
várni lehet. Van állatállománya (lovak, ökrök, tehenek, 
sertések), gazdasági épületei és gépei stb. Az intézet jóté-
kony befolyása miatt általános rokonszenvnek örvend. 
Számtalan veszendőnek indult fiatal lélek tért itt már 
vissza a bűn útjáról és lett a Krisztus szolgájává. 

Van a francia protestánsoknak siketnéma intézetük 
is. Van diakonissza intézetük, börtönből kikerült nők szá-
mára menedékhelyük, van társaságuk, melynek tagjai prot. 
kórházi betegeket látogatnak. 

A párisi theologusoknak van belmissziói társaságuk, 
mely főkép az elhagyatottakkal foglalkozik. 

Egész csomó egyesület foglalkozik a szegényekkel. 
35 árvaház visel gondot a protestáns árvákra és ezek 
közt egynehány kizárólag csak papok árváira terjeszti ki 
figyelmét. 

Negyvennél több intézet foglalkozik protestáns bete-
gek, elhagyottak, rokkantak, aggok testi és lelki gondozá-
sával. Az említett intézetek a pártfogoltjaikat legnagyobb 
részt ingyen látják el; igen csekély azoknak száma, kik 
az ellátásért némi díjat fizetnek. 

Tíz fürdői üdülőhely van fölállítva a legnevesebb 
francia fürdőhelyeken, hol prot. betegek keresnek gyógyu-



lást. Ilyenek vannak például Mentoneban, Nizzában, Aix-
les-Bainsban, Cannesban; ezek közül is némelyek papok 
számára vannak megnyitva. Az ellátási díj ezeken a helye-
ken is a minimum. 

Ezek a nevezetesebb belmissziói intézmények a francia 
protestánsoknál. A francia belmissziói tevékenység magá-
ban véve is számottevő; de még imponálóbb, ha meg-
gondoljuk, hogy ezt a bámulatos hit- és szeretet-munkás-
ságot egy oly maroknyi egyház fejti ki, .mely még ötödrésze 
sincs a mi magyar protestáns egyházunknak. A francia 
protestánsok, minden árnyalatukat beleszámítva, alig van-
nak 700,000-en, miből 560,000 kálvinista és 80 ezer 
lutheránus. És ez a maroknyi egyház a nagy pápista ten-
gerben nemcsak el nem merül, hanem irodalmi, belmissziói 
és egyháztársadalmi téren a nagy német és angol egyhá-
zakéhoz hasonló erőt fejt ki. Belmissziói intézményéi is 
azt a nagy igazságot prédikálják, hogy a hol az evan-
gélium a lelkek mozgató ereje, ott a nemes és jó munka 
elmaradhatatlan; ha kicsi is az egyház teste, de nagy és 
erős a lelke. 

Budapest. Kovács Lajos. 

B E L F Ö L D . 

Az első segély a magyarhoni ág. hitv. ev. 
egyházegyetem közalapjából. 

Az állami törvényhozás, a sorsjegykölcsön-törvény 
nem valósíthatása miatt vesztett 3 millió tőke jövedelmé-
nek kárpótlásául 1894-ben 150 ezer forintot, a tőkének 
5%"tólija gyanánt, szavazott meg s azt az 1895-iki költ-
ségvetésbe is felvéve kifizeté, sőt az 1896-ikiban is igéri. 

Az 1894 ben megszavazott és kifizetett 150 ezer 
frtból lélekszám arányában 50 ezer frt egyházunknak a 
közalap gyarapítására adatván, az mint első évi jövede-
lem, a zsinati törvény értelmében a tőkéhez csatoltatott. 

Az 1895-ik évben kapott 50 ezer forintra nézve az 
egyetemes gyűlés, bizottságának javaslatára, oly módon 
intézkedett, hogy annak a közalapra vonatkozó törvény 
értelmében 20°/0-tólija a közalap tőkéjének növelésére, 
80°/ 0-tólija pedig a közalap folyó céljaira fordíttassék. 
Ily módon lett a köíegyháznak, illetőleg a közalapnak 
első segélye tanintézetek, szegény egyházak, szegény lel-
készek közt és a vallástanítás céljaira kiosztva. 

Az egyetemes gyűlés ezen határozata szerint kaptak: 

Egyetemes theologiai akadémia . . . 4000 
A selmeci lyceum és képző 3200 frt, 

a soproni lyceum 2500 és a tiszakerü-
leti coílegium 3000 frtot, Összesen . . . . 8700 

A bányakerületi felsőbb leányiskola 
1500 frtot és a tiszai kerületi felsőbb 
leányiskolák 1000 frtot, összesen 2500 15,200 

Áthozat: 15,200 
50 szegény egyház az egyetemes 

gyámintézet ajánlatára 5000 
100 szegényebb javadalmazású lel-

kész az egyetemes bizottság által ki-
osztott 10,000 

4 misszionárius lelkész a püspökök 
rendelkezése alatt 120") írtjával 4800 19,800 

Dunántúlnak a kikebelezett fehér-
komáromi egyházmegyéért kárpótlásul. . 650 

A vallástanítás céljaira 4350 
Összesen: 40,000 

A gyámintézet központi bizottmánya (Pozsonyban 
1895. szept. 14-ikén jk. 21) az alábbi egyházaknak sza-
vazta meg az 5000 forintot, illetőleg a 100 — 100 forintos 
segélyt: 

Bányakerületben : Ápatelek, Bánfalva, Birda, Czin-
kota. Jászkerekegyháza, Káinok, Lúgos, N.-Pivnitza, Szász-
Pelsőcz, T.-Szele, Titel és Vácznak. 

Dunáninnen: A.-Bodonv, Gsabdi, Födémes, Kosz-
tolány, Laáz, Óvár, Rakoncza, Récse, Salgó, Szend, Nyir-
Szerdahely és Szécsénynek. 

Dunántúl: Baráti, Dunaföld vár, Határfő, Kanizsa, 
Péterhegy, Sár-Sz.-Miklós, Sikátor, Sz.-Gróth, Sz.-László, 
Szőllős, Teés és Vázsonynak. 

Tiszai kerületben : Baradna, Gsanálos, Krussó, Hvé-
cse, Keresztfalva, Király-Lehota, Kis-Szeben, Komlós, Le-
kenye, Sublechnitz, Szomolnok, Tokaj, Ujhely és Uj-
Klenócznak. 

Az államsegély tárgyában kiküldőit egyetemes bi-
zottság f . é. november 27-ikén tartott ülésében az alábbi 
100 egyház lelkészeinek adott 100—100 frtot. 

Bányakerületben: Ambrózfalván, Apateleken, Baján, 
Blatniczán, Csővártt, Domonyban, Felső-Jeszenben, Fóthon, 
Garamszeghen, Gvónon, Hájon, Lúgoson, N.-Szt-Miklóson, 
Pivniczán, Szabadkán, Titelen, Tót Györkön, Tót-Prónán, 
Yáczott, Z -Radvánban. 

Danáninneni kerületben: A.-Bodonyban, A.-Szeli-
ben, Bánkon, Béren, Bukóczon, Csabdin, Gsákvártt, Devi-
csén, Duna-Szerdahelyen. F.-Petényben, F.-Ozoron, Felső-
Rakonczán, Gyúrón, Laázon, Ns.-Kosztolányban, Nyír-
Szerdahelyen, Polichnón, Récsén, Salgón, Százdon, Szen-
den, Szécsényben, Turicskán, Vágujhelyen. 

Dunántúli kerületben: Alsó-Lövő, Antunovácz, Bá-
bony, Bőny, Dunaföldvár, Eőr-Sziget, Galsa, Gércze, Hánta, 
Kapi, Kis-Babóth, Kolta, Légrád, Mérges, Mogyoród, Nagy-
Kanizsán, N.-Vázsonyban, Péterhegyen, Puszta-Szt-Lászlón, 
Réthin, Sárvártt, Sikátoron, Szepetneken, Szent-Antalfán, 
Teésen, Vönöczkön és Zala-lstvándon. 

Tiszai kerületben: Aboson, A.-Szántón, Feketepa-
takán, Forbergen, H.-Gsanáloson, H.-Vécsén, Izsákfalván, 
Kapi-Németfalván, Király-Lehotán, Kis-Szebenben. Komló-
son, Komlós-Keresztesen, Kölesén. Kun-Tapolczán, Küke-
mezőn, Laposon, Margonyán, Mernyiken, Német-Jakabvá-
gáson, Restéren, S.-A.-Ujhelyen, Sebespatakán, Sókuton 



Svábóczon, Táliyán.Tokajban. Tótfaluban, Uj-Klenóczon és 
Zsegnyén. 

Az államsegély tárgyában kiküldött bizottság folyó 
hó 11-ikén tartott ülésében a vallástanítás céljaira meg-
szavazott 4350 frtnak elosztását 1896. március havában 
megtartandó ülésére halasztotta cl, azért, mert az akkor 
még csak egy napos dunántúli püspöknek nem állottak 
egyházkerületének e tárgyban adatai rendelkezésére, a 
dunáninneni és bányakerületi egyházkerületek képviselői 
pedig jelentették, hogy a vallástanításra vonalközé teljes 
összeírás még nem fejeztetett be 

Ugyanezen ülésben állapíttatott meg azon feliratnak 
szövege, dr. Sztehlo Kornél egyetemes jegyző és előadó 
fogalmazványa alapján, melyet az állami dotációnak fel-
emelése tárgyában még ez évben fog a Radó Kálmán és 
Baltik Frigyes elnöklete alatt Gyurátz Ferenc, Horváth 
Sándor, dr. Láng Lajos, Szentiványi Árpád és gr. Zay 
Miklós tagokból alakított egyetemes gyűlési küldöttség a 
miniszterelnöknek átadni. 

A beadással egyidejűleg közölni fogjuk a föliratot 
egész terjedelmében. 

K Ü L F Ö L D . 

Az ó-katholieizmus helyzete és feladata. 
A napokban Lipcsében egy tartalmas,röpirat jelent 

meg, melynek ez a címe: német ó-katholicizmus tör-
téneti állása és feladata«. Komoly időszerű intő szózat 
ez, mely első sorban ugyan a német pápistáknak szól, 
de általánosabb érdekű mozzanatokat sem nélkülöz. Az 
időszerű röpiratból kiemeljük a következőket: 

A római párttaktika s a prot. tájékozatlanság által 
halottnak jelzett ó-kath. reformmozgalom, mint evangéliumi 
és nemzeti irányú vallásos mozgalom, él, fejlődik és erő-
södik az egész vonalon. A római szelleműeknek bizonyára 
érdekük az, hogy azt a pár száz német, osztrák, svájci, 
olasz és éjszakamerikai ó-kath. gyülekezetet gyengeségében 
is agyonhallgassák, mert hiszen az ó-katholicizmus a leg-
gonoszabb tövis a pápaság testében, soha el nem némít-
ható élő protestátiója a valódi kath. elveknek az azokat 
meghamisító, és hitet és lelkiismeretet absorbeáló vatika-
nismus ellen, s kitörülhetetlen >Mene mene tekel* a csalat-
kozhatatlan pápaság vatikáni palotáján. Ez okból valóban 
érthetetlen, ha némely protestánsok is azt kívánják, hogy 
legyenek az ó-kath. hívek protestánsokká, vagy ha katho-
likusok akarnak maradni, úgy ne törődjünk többet velük, 
s tagadjuk meg tőlük a rokonszenvet, s a prot. testvéri, 
inkább erkölcsi, mint anyagi támogatást. Hiszen a luthe-
ránusok sem akarnak kálvinistákká, s ezek lutheránusokká 
lenni, hanem mindegyik szereti az egyházi életnek az 
atyáktól öröklött typusát, a nélkül, hogy a másiktól meg-
tagadná a testvér nevet és lell<i rokonságot. Hogyan kíván-
hatjuk tehát, hogy az evangéliumi irányú ó-katholikusok 

tagadják meg őskeresztvén sajátos tvpusukat pusztán csuk 
azért, mivel némely protestánsok »katholikus« és »római* 
között különbséget tenni sem nem tudnak, sem nem akar-
nak ! Ne feledjük, hogy a mint ős atyáink a XVI-ik szá-
zadban ágostai hitvallásukat átnyújtották, a legtávolabbról 
sem gondoltak arra, hogy a »katholikus vagy közönséges« 
keresztyén egyháztól elszakadjanak, sőt inkább a becsú-
szott visszaélésekkel szemben egyházban és tanban egy-
aránt a valódi katholicitás helyreállítására törekedtek. Ne 
feledjük, hogy csak a tridenti zsinat exclusiv kánonaiban 
küszöbölte ki elvi következetességgel az akkori pápás 
katholicismus az evangélismust. A mai ó-katholikus gyü-
lekezetek és vezetőik is katholikus, azaz őskeresztyén 
formákban evangéliumi keresztyén életet élnek és terjesz-
tenek. a valódi katholicismus nevében a föltűnő római-
jezsuita tévedéseket és visszaéléseket mindig evangéliumibb, 
és keresztyénibb irányban egymásután levetkőzik, s a 
tanok terén is azt hangsúlyozzák, a miben velünk evan-
géliumi keresztyénekkel egyetértenek. 

Nagyon evangéliumellenes eljárás tehát megtagadni 
a más egyházi formákban nyilvánuló evangéliumi szel-
lemet! És gyakorlati szempontból is nagyon helytelen 
volna azt tenni. Mert nagyobb szívességet nem tehetné-
nek az ó-katholikusok a pápaságnak, mint azzal, hogy 
mindnyájan protestánsokká lennének. Ezzel ugyanis elej-
tenék azt a szép egyetemes keresztyén s különösen né-
met missziójukat, mely a német pápás népnek egy valódi 
evangéliumi és nemzeti irányú katholicismusra való neve-
lésében és előkészítésében áll, s elejtenék azt a magasztos 
feladatukat, mely a keresztyénség ideáljának, az egy akol 
és egy pásztor eszméjének fokozatos realizálásában nyil-
vánul. Ép azért annak, a kiben egy csepp evangéliumi és 
hazafias érzület lakozik, támogatnia kell az ó-katholikus 
reformmozgalmat Róma exclusiv világuralmi egyházával 
folytatott egyenlőtlen küzdelmében most és mindenkoron. 

Az ó-katliolicismus belső egyházi életében neveze-
tesebb mozzanatok a következők. 

Az agg püspök, Reinkens mellé, coadjutornak Weber 
boroszlói egyetemi tanár választatott, kit e célra Herzog 
svájci püspökkel egyetemben augusztus 4-én konsekrált az 
ősz patriárcha, a ki az ó-katholikus ügynek egyik lelkes 
harcosa, szónoka, terjesztője stb. Az ó-katholicismus egy-
házilag szépen fejlődik és erősödik. A passaui feltámadás-
templomot szeptember 8-án, a szent-galleni Krisztus-tem-
plomot október 6-án, a schwazi (Csehország) ó-katholikus 
templomot pedig október 16-án avatták fél. Politikai kö-
rökben azonban még mindig csekélyre tartják az ó-katho-
licizmust. Forrásunk szerint Thun gróf, Csehország hely-
tartója egy schwazi előljáró előtt az ó-katholikus ügyről 
így nyilatkozott: >Önnek nagy tekintélye és befolyása 
van gyülekezetében, hasson tehát oda, hogy az ó-katho-
likus mozgalomnak mielőbb vége l e g y e n í m e ilyen ig-
norantiával nyilatkozik egy Thun is e vallásos mozga-
lomról! Ám azért az ó-kath. mozgalom lassan bár, de 
folyton előre halad. Az 1300 lélekből álló karlsruhei gyü-
lekezet egy a bádeni nagyherceg által ajándékozott telken 
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templomépítését megkezdette, s ugyancsak azon az úton 
vannak az ó-kath. hívek Darmstadt, Mainz és Danzig vá-
rosaiban. — Svájcban Herzog püspök zsinati jelentése 
szerint jelenleg 57 lelkész működik, háromrómai kath. lelkészt 
előéletére való tekintettel visszautasított, de egy római kon-
viktusi prefektust s egy gimnáziumi rektort fölvett az ó-kath. 
közösségbe. A svájci gyülekezetekben az ó-katholikusok 
életképességét még az is bizonyítja, hogy körükben 
20 nőegylet, 17 dalegylet s 11 ifjúsági egylet buzgólko-
dik. Baselben és Bernben ó-kath. betegápoló egyesületek 
vannak alakulóban. Olaszországban Campello grófnak 
ó-kath. nemzeti egyházába ujabban egy 400 lélekből álló 
pápás község tért át, míg Gabrera spanyol püspök Por-
tugáliában 133 gyülekezetet alapított, s gondoz és fejleszt 
szép sikerrel. Végül Észak-Amerikának Greenbay városá-
ban is ó-kath.; templomot építenek. 

Ezek az adatok tényleg bizonyítják, hogy az ó-kath. 
mozgalom az egyházi élet szervezésében és fejlesztésében 
folyton izmosodik, a miben a bonni és berni ó-katholikus 
theologiai fakultásoknak s az immár számottevő ó-kath. 
sajtónak és irodalomnak is igen nagy része van. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

N E K R O L O G . 
Csikay Imre emlékezete. 

A természeti és erkölcsi világ mélységeit kutató bölcs 
azzal a szomorú tapasztalással keseríti lelkét, hogy minden 
hiábavaló, mert »láttam minden dolgokat, melyek lésznek 
a nap alatt, hogy ímé mindezek csak hiábavalóság és a 
léleknek gyötrelme« ; de az »írás arra tanít, hogy örök 
emlékezetben lészen az igaz s maga a bölcs is a világnak 
és minden javainak változandósága és múlandósága kö-
zepette megvigasztalja kesergő lelkét és szól: >az igaznak 
emlékezete áldott«. Keserűséggel telik meg a mi szivünk 
is, ba látjuk magunk körül az elvégeztetett dolognak bé-
telését azokon, a kiket lelkünk kedvel; de mi közöttünk 
is örök emlékezetben lészen az igaz. 

Egy ilyen áldott emlekezetű igazról, az Úrnak egy 
üdvözült lelkipásztoráról szól az én emlékezésem, a ki 
amaz említett bölcsnek, a Példabeszédek írójának szerelmes 
fia. parancsolatjainak elrejtője és tanácsainak megtartója 
volt. Nem is lehet e lapok olvasói közül senki, a ki el-
fordítaná az ő orcáját, a ki ne jőne velem visszaszállva 
az emlékezésnek szárnyain az elmúlt időkbe, hogy lássa 
maga előtt az agg lelkipásztornak, a jó Csikay Imrének 
képét, a kitől éltében az ifjú lelkipásztor is lelkesedést 
tanulhatott s a vele való társalkodásban a legidősebbek is 
bölcseséget meríthettek. Szívesen nyugszik meg a mi 
emlékezésünk az elköltözöttnek tisztes alakján, a kinél 
»miképen leszáll az eső és harmat az égből és azt műveli, 
hogy a föld teremjen és gyümölcsözzön és a magvetőnek 
magot adjon és kenyeret az éhezőnek*, úgy volt az Úrnak 
beszédje, mely az ő szájából származott. S míg egyfelől 
ő bizonyságot tett az ő beszédeivel és cselekedeteivel a 
Krisztusról, az Úrnak hatalmáról és az Istennek bölcse-
ségéről; másfelől egyháza körében az a nemes gondolkodás, 
a mely az ő csendes, de folytonos munkásságának ered-
ménye, családja körében s azok között, a kikkel szorosabb 

összeköttetésben élt az ideálokért égő buzgóság az Urnák 
bizonyságai ő mellette, a melyek el nem töröltetnek soha. 

Csikay Imre szegény szülőknek gyermeke, a kinek 
neveltetéséről is nagynénje, Tormássv Istvánné, született 
Csikay Judit gondoskodott. 1820. november 8-án született 
Kecskeméten s itt végezte iskoláit is; ide vonzotta az ő 
szive később is örökké. Középiskoláinak elvégezése után 
a ref. lelkipásztornak munkájában egyszerű, nemes hiva-
tását tűzte ki élete céljául s a theologiára iratkozott. A 
mint egész életéből látjuk, meghallotta az isteni szót, a 
léleknek hívását, a melyet minden református lelkipász-
tornak meg kell hallania: »Kelj fel és világoskodjál, mert 
eljött a te világosságod és az Urnák dicsősége rajtad fel-
támadott*. A theologia elvégezése után két évig a kecs-
keméti iskolának esküdt diákja, majd azután egy eszten-
deig a bécsi theologiai fakultásnak hallgatója, a honnan 
hazatérve 1847-ben letette vizsgáit és pappá ordináltatott. 
Ugyanebben az esztendőben Sárközy Kázmér kir. táblabíró 
és alnádor gyermekei mellé nevelőnek ment Pozsonyba, 
a hol az utolsó rendi országgyűlés lefolyásának, a zsibbadt 
álmából ébredő nemzeti öntudat a szabadság és egyenlőség 
utáni vágyódás első fellángolásának lőn tanuja. 1848-ban 
a kecskeméti főiskolának bölcsészet tanára, később 1851. év 
a theologiai intézetnek ideiglenes tanára lett. 1851-től 
l>56-ig Nagy-Kőrösön találjuk az örökké buzgó erőteljes 
férfiút, a hol a növendék ifjaknak lelkét a legnemesebb és 
a legjobbak, az örökkévalók felé irányozva, a vallást 
tanítva nem kisebb társaságban munkálkodott az egyház 
veteményes kertjében, mint Arany János, Szász Károly, 
Szabó Károly, Szilágyi Sándor és Salamon Ferenc, a kik 
minden magyar református ember büszkeségei, a n.-körösi 
főgimnáziumnak örök dicsekedései. Itt. is nősült meg, nőül 
vévén 1851-ben a kecskeméti egyház főgondnokának, Szél 
Józsefnek leányát, Veronát és az ő feleségében »vett jó-
akaratot az Úrtól« s a »hitves koronája volt az ő férjének*. 
1856-ban a duna-vecsei gyülekezet meghívta lelkipásztorá-
nak s itt munkálkodott az Úrnak szőlőjében 40 eszten-
deig. »Bölcsesége által építette az ő házát és az értelemmel 
megerősítette*. A békesség evangéliumának sarujában járt 
és »nem kereste soha az ellenkezést, hanem megtartóztatta 
az ő beszédjét, mint a tudós ember és mértékletes volt 
az ő lelkében, mint az »értelmes férfiú* és az »ő surájá-
ból kitetszett a bölcseség*. »Napoknak hosszúsága volt 
az ő jobbján s az ő balján gazdagságok és tisztesség*, 
mert öregbítette az ő értelmét naponként. Gyülekezetének 
vénei, a kik vele együtt voltak férfiak és vele együtt lettek 
őszhaju öregekké, hirdetik most is, hogy e nemzetség az 
Úr szerelmének bizonyságául nyerte őt és vezérül a lelkek 
szabadságra törekvésében s a Krisztusi igazságok meg-
ismerésében tanítómesterül. Az Úr félelme és az alázatos-
ság voltak jellemének kidomborodó vonásai és ezeknek 
vége, a mint az írás mondja: »tisztesség, gazdagság, élet«. 
Megáldotta az Isten az őtet félőt az ő legnagyobb áldásá-
val szenvedések nélkül való késő vénséggel; s a szerény, 
alázatos férfiút tisztességek érik; de mikor a solti egyház-
megyének aljegyzője, később alesperese, majd 17 esztendőn 
át főesperese lőn s mikor az egyházkerület főpénztárnokává 
választotta s azt a sok gonddal járó tisztséget 19 évig 
viselte hűséggel és buzgósággal: nem a kitüntetést, hanem 
lelke tevékenységének kielégítésére a munkát kereste. Mun-
kálkodott, a míg nappal volt s reá nézve a halál bekövet-
kezéséig nem jött el az éjszaka. Ott láttuk őt közelebb 
az egyházkerületi gyűlésen is, pedig ott már magával hor-
dozá az életnek ellenségét, a halált. Innét Kecskemétre 
sietett meghalni; egy kínos operációnak vetette magát 
alá, de nem volt már erő a halál hatalmával szemben, 
1895. október 3-án a sok munkában megedzett lelkét 



magához vette az Úr. A bölcs keresztyénnek megnyugvá-
sával, az Úr szolgájának igaz hitével sóhajtott fel: *elég 
immár az én életem, most óh Uram vedd el az én lel-
kemet*, mert »a Krisztussal lenni mindennél jobb«. 

Családi életében sok öröm és nagy bánat jutott osz-
tályrészéül. Az Ö nagy bölcseségű mesterének, a Példa-
beszédek írójának tanácsa szerint keresett és talált gyors 
és serény hitvest, a kihez bízott az ő lelke, a kit jóval 
illetett életének minden napjain, a ki kezét a fonó kerékre 
veté és kezeivel fogta az orsót, ajakát bölcsen nyitja meg 
és kegyesség vagyon az ő nyelvében, a kiről elmondhatá 
és el is mondotta: sok asszonyok munkálkodtak serény-
séggel, te pedig meghaladod mindazokat (Péld. XXXI.). 
Apai dicsekedése az ő fia és gyönyörűsége az ő Etelkája 
volt. Etelka meghal ifjan; keserűség költözik a szülő szivébe 
s ezt a keserűséget úgy enyhíti, az atyai szív elveszített 
gyönyörűségének emlékét ugy tartja fenn, hogy cselekeszik 
jót. A kecskeméti főgimnáziumnál egy tekintélyes alapít-
ványt tesz, az ú. n. Etelka alapítványt, a melynek kama-
taiból jó igyekezetű, szegény sorsú atyafiai nyerjenek 
segélyt. Fiának családjában megáldja az Isten és megadja 
»a véneknek ékességeket, az unokákat*, a kik oly sokszor 
vidámították meg a bölcs embernek szívét, az ő örven-
dezését új életre hívták. 

A duna-vecsei lelkészi lak a csendes keresztyén 
örömnek, az Isten szerint való életnek helye volt s most 
sírásnak és panaszkodásnak helyévé változott, a hol a 
család és a gyülekezet nem tudja befogadni a vigasztalás-
nak igéit. Körülöttem minden bánatot ébreszt lelkemben; 
a természet élete is megnyugoszik és a halált példázza, a 
bölcs is arra tanít, hogy minden hiábavaló. Á multakra 
emlékező lelkem mégis megvigasztal, megállít az elköltözött 
lelkipásztor előtt s azt a felemelő, azt az istenes meg-
nvugovást támasztja bennem, hogy a mi kincsünk meg-
tartatik ama napra az egekben a mi Atyánknak kegyel-
méből s e földön sem töröltetik el minden, hanem »örök 
emlékezetben marad az igaz* és »az igaznak emlékezete 
áldott.* 

D.-Vecse, 1895. december 19. 
Haypál Benő 

ref. h. lelkész. 

I R O D A L O M . 

** Alkotmány cím alatt január 1-től kezdve új 
politikai napilap jelenik meg. Az »Alkotmány« azon moz-
galmat fogja képviselni, melyet a szabadelvű párt egyház-
politikájának ellenzése keltett; ám azért, mint az Előfizetési 
Felhívás mondja, kizárólag felekezeti vagy egyházi lap 
nem lesz. A kiegyezést, az 1867. évi XH-ik törvénycikket 
újabb viták tárgyává tenni nem kívánja. A »néppárt« 
politikai, irodalmi és közgazdasági napilapja fog lenni. 
Előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 
2 frt 50 kr., egy hónapra 1 frt. Az előfizetési felhívást 
Zichy Nándor és Eszterházy Miklós Móric yrófok bocsá-
tották ki. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, Ba-
ross-utca 59. sz. 

** Florilegium proverbiorum universae latini-
tat is cím alatt dr. Margalits Ede tanártól, a budapesti 
horvát internátus igazgatójától latin közmondás és szálló-

ige-gyűjtemény jelent meg Budapesten Kókai Lajos ki-
adásában. Az 548 nagy 8-adrétű lapra terjedő vaskos 
könyv ára 3 frt. — A szerző 30 évi szorgalmának gyü-
mölcse ez az érdekes könyv, mely 13,458 latin közmondást 
és szentenciát tartalmaz, többet mint a Rotterdami Eras-
musé, melynek első kiadása 3000-et, bővített kiadása 
4000-et tartalmaz. A florilegium e szerint a legbőségesebb 
gyűjtemény, mely eltérőleg az eddigi gyűjtőktől (Erasmus, 
Fasel, Binder stb.) a közmondásokat nem a kezdőszavak 
abc-je szerint, hanem a dr. Ottó-fele alapszó-rendszer 
szerint, de azzal a javítással közli, hogy egy-egy közmondás 
annyi helyen fordul elő, a hány jellemző alapszava van, 
pl. ez a szálló-ige: Finis sanctificat média, megtalálható 
három helyen, u. m. a »finis«, a »medium« s a »sancti-
ficare« szók rovatában. Margalits florilegiuma abban is 
eltér az eddigi gyűjteményektől, hogy a ^közmondás* fo-
galmát széles értelemben véve, nemcsak kizárólag klasszikus 
latinságú közmondásokat ad, hanem a »média* és dnfima 
latinitas« közmondásait, szentenciáit és szólásmcdjait is 
felöleli; felhasználta tehát nemcsak a klasszikus írók, 
hanem a szentírás, a patristica és a középkori latinság 
szálló-igéit is. A latin nyelvvel és irodalommal foglalkozók 
bizonyára örömmel veszik ezt a derék gyűjteményt, mely 
külsőleg is csinosan van kiállítva s melyben aránylag ke-
vés a sajtó-hiba. 

** A Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Törté-
netéből. melyet a Lampel R.-féle cég ad ki, megjelent a 
28-ik füzet. A füzetben befejezést nyer a »Hunyadi János 
kora* című fejezet s megkezdődik a »Hunyadi Mátyás 
korá*-nak ismertetése. Műmellékletül Matejkó várnai csa-
táját közli, a szövegben pedig 14 szép illusztráció van, 
melyek között Vajda-Hunyad vára, Hunyadi László arc-
képe, V. László arcképe, Mátyás király tudósai körében, 
Mátyás király stb. a szebbek. A kéthetenként három ne-
gyedrét íven megjelenő szép munka ára füzetenként 30 kr.. 
mely a kiadóhoz küldendő. 

** »Szőllő- és Borgazdasági Lapok* címmel 
Budapesten (Hajós-utca 11. sz. a.) Engelbrecht Károly 
központi szőllőszeti és borászati főfelügyelő főszerkesztése 
és báró Radossevich Tódor szőllőbirtokos felelős szer-
kesztése és kiadása alatt, a jövő év január havától kez-
dődőleg, minden vasárnap megjelenő szaklap indult meg. 
A lap mutatványszámai a karácsonyi ünnepek alatt kül-
detnek szét. 

** Emlékkönyv a dunamelléki egyházkerületnek 
Budapesten 1895. szeptember 24-én tartott egyházi érte-
kezletéről. Az értekezlet megbízásából szerkesztette Szőts 
Farkas, az értekezlet titkára. Budapest, 1895., kis nyol-
cadrétü, 60 lap. — Tartalma : az ifjúság vallásos neve-
lése s különösen a vallástanítás. Komáromy Lajostól. 
Missziói utazó lelkészség felállítása: Szabó Aladártól. A 
lelkészárvák szeretetházáról: Petri Elektől. Titkári jelen-
tés : Szőts Farkastól. Az értekeztet naplója: Fiamar Ist-
vántól. Kimutatás az adományokról. Nyilvános számadás. 
— Az »Emlékkönyv« értékéről véleményt mondani nem 
a mi feladatunk; ám azért azt a meggyőződésünket még 
sem hallgathatjuk el, hogy az ilyen hatalmas és emelke-



dett szellemű egyházi ertekezletek igen jól teszik, ha ki-
adják felolvasásaikat és előadásaikat. Eszméket érlelnek, 
termékenyítenek, eszméltetnek és irányoznak az ilyen fel-
olvasások. Mutatványul mai Tárcánkban közöljük a Petri 
Elek szép előadását. 

** Magyar írók élete és munkái. Szinnyei Jó-
zsef e derék irodalomtörténeti munkájából, melyet a M. T. 
Akadémia támogat, megjelent a 34-ik füzet (IV. kötet 
6. f'üzet). Ebben a füzetben a » I lermolaus—Hoffmann« 
címszók közötti anyag van az ismert módon és Szinnyei 
pedáns lelkiismeretességével feldolgozva. Nevezetesen betű-
rendben pontosan közli az egyes írók életrajzi adatait, 
munkáik jegyzékét s a róluk szóló dolgozatok sorozatát. 
A pótlékkötettel együtt 10 kötetre (100 füzet) terjedő 
munka egyelőre öt íves füzetekben negyedévenként jele-
nik meg. Az eddig kiadott 34 füzet 7945 életrajzot foglal 
magában. Előfizetési árak: 5 füzetre 2 frt 50 kr., 10 fü-
zeire 5 forint, mely Hornyánszky Viktor könyvkereskedé-
sébe (Budapest, Akadémia bérháza) küldendő. 

E G Y HÁ Z. 
Lelkészképesítő vizsgálat Budapesten. Buda-

pesti theologiai akadémiánkon f. hó 20 — 21-ik napjain 
rendkívüli lelkészképesítő vizsgálatot tartott a dunamelléki 
egyházkerület lelkészvizsgáló bizottsága, Szász Károly 
püspök, később Ssitády Áron főjegyző elnöklete alatt és 
a theol. tanárok közreműködésével. Második vizsgálatra 
két segédlelkész, elsőre négy lelkészjelölt jelentkezett. A 
második vizsgálatot Hegyi Károly jeles, társa jó ered-
ménynyel ; az elsőt Elekes Imre és Hankó Gyula jeles 
eredménynyel a más két jelölt pedig kielégítő eredmény-
nyel állta meg, de egyik közülök egy tárgyból ismétlő 
vizsgálatra utasíttatott. 

Lelkészválasztási mizériák. Felső-Baranvából 
írják: A mult hóban volt Harasztiban a lelkészválasztás, 
mely a f.-baranyai egyházmegye közvéleményét kellemet-
lenül foglalkoztatja. A választás Szalay László öszödi lel-
készre esett, ki 66 szavazatot kapott Körösi György 
kopácsi h. lelkész 33 szavazatával szemben. Eddig a dolog 
rendben volna. A * Siklós és Vidéke* című lap azonban 
erős hangú vezércikkben csúnya leleplezésekkel bélyegzi meg 
e választást, mely e cikk értelme szerint nem is választás, 
hanem vásár lett volna. Nyiltan vádolja a vesztegetés és meg-
vesztegeti etés bűnével a pályázókat, meg a választókat s állí-
tása szerint a választók egyik markukban a forintokat, másik-
ban a szavazócédulákat tartogatták stb. — Mi igaz e köz-
leményből, nem kutatjuk. Azt tudjuk, hogy a választás 
ellen panasz nem emeltetett s így vagy légből kapott 
mende-monda az egész, vagy a panaszra nem éreztek 
jogosultságot a megvesztegetettek. De egy bizonyos, hogy 
nagyon szomorú, sőt igen gonosz jelenség ez épen a 
jelenvaló időkben, valamint az is, hogy ilyen meghurcol-
tatás ellenében nem gyógyszer a bármely hosszú lére 
eresztett mentegetődzés, hanem a papi tisztesség kivánná, 

hogv a meghurcolt jelöltek a sajtóbiróság előtt keresné-
nek megfelelő elégtételt s mosnák le palástjukról a reá 
szórt szennyet. 

A brit- és külföldi biblia-társulat 1895-ik évi 
91-ik jelentését Dala Tivadar derék hazánkfia és buzgó 
hitfelünk szívességéből megkaptuk. A jelentés »A year ot 
bible work* címet visel és 478 nagy 8-adrétü lapra ter-
jed. Mindig íőlemelőleg hat ránk az angol bibliatársulat 
működésének szemlélete, jelentésének olvasása. Most is 
ilyen érzések között lapoztuk át azt a szép művet, mely-
nek minden sora fényes tanúbizonyságot tesz arról a 
bámulatos szeretetről, melylyel az angol protestánsok a 
biblia iránt viseltetnek. Nekik a biblia valóban az Isten 
igéje és beszéde, az evangelium igazán az Isten hatalma, 
mely egyedül képes az embert jóvá és nagygyá tenni. A 
»Report« szerint a lefolyt munkaév minden tekintetben 
áldásos, jó esztendő volt. A társulat bevételei növekedtek, 
a biblia kelendősége emelkedett, az új biblia-fordítások és 
a biblia-revíziók száma szaporodott. A társaság összes 
bevétele 233,363 font (mintegy 2.800,356 frt), összes ki-
adása 214.970 font (mintegy 2 578,640 frt) volt a mult 
esztendőben. A bibliák forgalma: Angolországban 1.651,566 
példány, a külföldön 1.185,656, összesen 3.837,222 pél-
dány, a mi 28,264 példánynyal több, mint az előző év-
ben. A mult évben 124 biblia-fordítás és revízió volt 
folyamatban, melyek közül 13 egészen új fordítás. A folyó 
évben egészen elkészül az afganisztáni, a persa és a mala-
gasi új biblia-fordítás; a munkában levő revíziók közül a 
chinai és a különböző indiai nyelvű bibliák a legneveze-
tesebbek. A mi Károli-bibliánk revíziójáról azt írja a jelen-
tés, hogy lassan halad, de a munkát késleltető nehéz-
ségek most már elháríttattak s ezentúl gyorsabban megy 
a dolog. A társaság ma már 326 nyelven terjeszti a 
bibliát s e nyelvek legnagyobb részére vagy maga for-
díttatta le, vagy legalább revideáltatta a régi fordításokat. 
Megnyugtató, sőt örvendetes dolgokat mond a könyv ha-
zánkról is. A jelentés szerint a biblia-terjesztés hazánkban 
évről-évre emelkedik, a mi a belmisszió iránti érdeklődés 
növekedésének s a keresztyén hitbuzgóság és tevékenység 
fokozódásának tulajdonítható. Magyarországon és társor-
szágaiban a mult évben a társaság 68 ezer példány bib-
liát adott el, miből azonban csak 37 ezer példány volt 
magyar nyelvű. Érdekes fölemlíteni, hogy a társaság ha-
zánkban való működése óta eddigelé összesen 1.120,543 
magyar bibliát hozott forgalomba. Az azonban már elszomo-
rítóan érdekes, hogy a hazánkért és egyházi érdekeinkért 
ennyi áldozatot tanúsító társulat Magyarország részéről 
még mindig nem részesül semmi anyagi támogatásban. 
Az evangeliumi keresztyén nemzeteknek vagy magoknak 
van saját külön biblia-társaságuk, vagy a nagy angol tár-
sulat látja el őket olcsó bibliával. És így minden nemzet, 
még a legkisebb és legszegényebb is, juttat valamit a tár-
saságnak az olcsó bibliákért; de a magyar nemzet még 
mindig csak elfogadja, és semmivel nem viszonozza a 
derék angol társaság nagy áldozatait. Mikor emelkedünk 
e téren is hivatásunk magaslatára? 



I S K O L A . 

A református ifjúsági egyesület december 19 én 
tartotta negyedik közgyűlését Budapesten a Lónyai-utcai 
főgimnázium nagytermében. Mintegy 50 tag volt jelen, 
kiknek közéneke és Kovács Lajos hitoktató rövid fohásza 
után Szilassy Aladár egyesületi elnök tartott szép meg-
nyitó beszédet. Haladást jelzőnek mondta a lefolyt munka-
évet, melyben a tagok szaporodtak, a közönség érdeklő-
dése növekedett s a tagok munkássága fokozódott. A 
hetenként kétszeri összejövetelekben az egyesületi mun-
kásság biztos keretet és állandó medret ásott. Komoly 
vallás-erkölcsi céljaink s hézagpótló hivatásunkban mind 
többen és többen hisznek; belátják, hogy a főiskolai ifjú-
ság evangéliumi keresztyén életét manapság különlegesen 
ápolni kell, különben még azt a csekély evangeliumi hit-
erőt és azt a kis protestáns szellemet is elveszíti, a mit 
a középiskolákból magával hozott. Különösen a főváros 
nagy erkölcsi veszélyei és kísértései között. Örvendetes 
az a jelenség is, hogy példánkra már többfelé alakultak 
ifjúsági egyesületek; hogy célul tűzött eszméinket az egy-
házi körök, egyházi hatóságok (pl. a püspökök miskolci érte-
kezlete) is kezdik felkarolni. Belátják, hogy az egyházi 
életet evangéliumi eszmékkel kell felfrissíteni s a fiatalság-
ból munkaerőket kell nevelni a jövő számára. E jelenségek 
buzdítsanak kitartó munkára és további hűségre nagy 
céljaink iránt. — A nagy tetszéssel fogadott megnyitó 
után dr. Szabó Aladár egyesületi titkár olvasta fel lelkes 
évi jelentését. Jelezte a közöny elleni harcot, melylyel az 
egyesületnek küzdenie kellett, de egyszersmind rámutatott 
a győzelmet biztosító erőre is a Krisztus evangéliumában, 
melyből minél többet vesz be egyesületünk, annál sikere-
sebb a munkaja és annal áldásosabb a hatása. Az egye-
sület tagjai örvendetesen szaporodnak; közel 200 egyesületi 
tag tényleg érdeklődik és közreműködik az ifjűság evang. 
keresztyén életének erősítésére, a névleges' tagokat egy-
szerűen törölte a választmány. — Hamar István egyesü-
13ti pénztárnok jelentése szerint az egyesület bevétele volt 
381 forint 86 krajcár, kiadása 334 forint 27 krajcár, 
alapítványtermészetű vagyona mintegy 900 frt., mozgó 
tőkéje mintegy 300 frt. A számadások megvizsgálására 
Szőts Farkas elnöklete alatt egy háromtagú bizottság kül-
detett ki. — Az indítványok során elfogadtatott az alap-
szabályok ama módosítása, hogy az egyesületnek ala-
pító tagjai is lehetnek 100 frttal s hogy jövőre az új pár-
toló tagok 5 frt tagsági díjat fizetnek. Kimondatott továbbá, 
hogy az egyesület új Biblia-olvasó kalauzt adjon ki; hogy 
az egyesület működésének szélesebb körben való ismer-
tetése és népszerűsítése végett egyesületi »Évkönyv* szer-
kesztessék; elhatározta a közgyűlés, hogy a jövő év őszén 
egyesületi külön helyiséget bérel; elfogadta azt a javaslatot, 
hogy szegényebb egyesületi tagok részére 100 f'rtig segélyt 
adhasson a választmány, hogy a theologiai önképzőkör-
nek 10 frt a genfi központi választmány részére 30 frank 
adomány küldessék, egyesületi lapokra pedig 35—40 frt 
legyen fordítható. Az egyesület igazgató választmányába 
új tagokul beválasztattak: Komáromy Lajos tanítónőképző 
tanár, Barcza Adolf földbirtokos, Kovács Lajos hitoktató 
s néhány fiatal ember. Az egyesület törekvéseinek szé-
lesebb körben való ismertetése végett dr. Hegedűs István 
egyet, tanár indítványára kimondta a közgyűlés, hogy 
»Évkönyv* megküldésével felhívja az egyházi és közép-
iskolai hatóságok pártoló figyelmét az egyesület fontos 
céljainak erkölcsi és anyagi előmozdítására. A hangulatos 
gyűlés közénekkel és Szöts Farkas záró imájával véget ért. 

Az esketési stóla megváltása ügyében a Jász-
kiséri példa, melyet október hónapban közöltünk, nem 
áll egymagában. Mint Gyömröröl értesülünk, özv. gróf 
Teleki Sándorné 100 forintot küldött az ottani lelkészi 
hivatalnak, hogy annak kamatja az esketési stóla meg-
váltásának mustármagját képezze a gyömrői ekklézsiában. 
A nemes grófnő eme tette újabb bizonyítéka a Teleki 
család ismert egvháziasságának. de egyszersmind intő példa 
arra is, hogy miként lehet és kell megkezdeni a gyüle-
kezetekben a stóla megváltására irányuló akciót. Az egye-
temes konvent által kiadott »Tájékoztató Utasítás* egye-
nesen felhívja a gyülekezeteket a stóla megváltásának 
megindítására Jászkisér a testületi, Teleki grófné az ala-
pítvány gyűjtése általi megváltásra nyújtanak jó példát. 
Csak követni kell. Minden áron követni, mert ha tovább 
is tétlenül nézzük az idők rohanását, kiüt egyházunkban 
a legnagyobb bajok egyike, a lelkész-szükség, melynek 
ijesztő előjelei már is megvannak, a theologusok számá-
nak és minőségének rohamos csökkenésében. 

A tankönyvek engedélyezése tárgyában három 
javaslat törekszik idáig megnyerni a maga számára a 
tanügyi közvéleményt. E javaslatok pedig épen a kérdés 
sarkpontjára nézve térnek el egymástól. A tankönyvenge-
délyezés tárgyában tartott miniszteriális ankétből kineve-
zett bizottság a könyvet használni kívánó szaktanár, ille-
tőleg az egyes iskolák tanári testületének indokolt vélemé-
nyét helyezi előtérbe az engedélyezésre benyújtandó tankönyv 
sorsa ügyében, de egyúttal a miniszter bizalmától teszi füg-
gővé a könyv sorsát. Rombauer magánvéleményeket tanár-
testület véleményének meghallgatását ajánlja, fentartja ugyan 
a miniszter számára is azt a jogot, hogy egyes illetékes 
szakembereket az engedélyezendő könyvre nézve meghall-
gathasson. Végül Ileinrich véleménye teljesen elejti a tes-
tületi véleményezést s kizárólag a miniszter bizalmasától 
teszi függővé a bírálat nyilvánosságra hozatala mellett a 
könyv sorsát. Az ekként szétágazó javaslatok közül a két 
első csak a középiskolákra vonatkozik. Heinrich javaslata 
azonban kiterjeszkedik a népiskolai tankönyvek engedé-
lyezésének ügyére is. Tanügyi körökben és szaklapokban 
élénk eszmecsere foly e nagyfontosságú tárgyban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A legnagyobb ifjúsági egyesületi ház bizonyára 
Chicagóban, Észak-Amerikában van, melyet minap fejeztek 
be. Az egyesületi házak a modern egyháztársadalmi tevé-
kenységnek hathatós külső eszközei. Különösen szép egye-
sületi házai vannak az ifjúsági egyesületeknek Londonban, 
Párisban, Berlinben, Genfben s Amerika nagyobb városai-
ban. A chicagói egyesületi ház 13 emeletes és 3.600,000, 
a telek külön három millió márkába került. Van benne 
egy nagy terem ezer ember számára, számos kisebb terem, 
könyvtár-helyiség, olvasó-terem, író-szoba, üdülő-szoba, 
több társalgó-terem, zene-terem, torna-csarnok, teke-pályák, 



uszoda, kád- és gőzfürdők, bicycli-csarnok, öt tan-terem, 
különböző műhelyek stb. Ez már a negyedik ilyen fajta 
társulati ház Chicagóban, melyek közül kettő leégett, egyet 
leromboltak, hogy ezt a roppant alkotmányt helyébe épít-
sék. Az ifjúsági egyesületi élet Amerikában hatalmasan 
virágzik. Az amerikai ifjúsági egyesületeknek 1894. elején 
291 saját házuk volt, most 312 van, melyek 61 millió 
márka értéket képviselnek. Az amerikai ifjúsági egyesületek 
száma jelenleg 1400. — Vajh mikor jutunk mi oda, hogy 
a mi ifjúsági egyesületeink is virágzásra jutnának s evange-
liumi keresztyén szellemben fejlesztenék és irányoznák a 
jövő reményét, a magyar haza ifjúságát?! 

* A legkisebb biblia bizony ara az az Oxfordban 
megjelent ici-pici kiadás, mely noha az egész ó- és új-
testamentumot magában foglalja, mégis félakkora, mint a 
legkisebb magyar új-testamentum és negyedrész annyi 
súlyú mint a legkisebb új-szövetség. Alakja kis 32-edrét, 
papirja a legfinomabb lenpapir, betűje a legkisebb non-
pareille és mégis egész könnyen olvasható. Az egész 
biblia 1216 lapból áll, miből az új-szövetség 282 lapot 
foglal el. S ha meggondoljuk, hogy a legkisebb magyar 
új-testamentumunk 517 kis 16-odrétű lapra van nyo-
matva, elképzelhetjük, mily pici kis könyvecske ez a leg-
kisebb biblia. Ez a csudakis biblia csakis angol nyelven 
kapható. Mi Rev. A Moody skót lelkész szívességéből 
kaptunk egy példányt, mely igazi remeke a modern typo-
grafiának. A zsebben hordható eddigi bibliák között ez a 
leginkább nevezhető »zsebkiadás«nak, mert még a mel-
lény zsebébe is bele fér. 

* A Pesti Hirlap, mint a mult számunkban kö-
zölt hirdetésből is látható, rendkívül sok kedvezményt 
nyújt előfizetőinek. Minden nap 20—-24, vasárnapokon 
32—36 oldal terjedelmű, minden hónapra külön kisjegyzék-
és határidő-naplót mellékel előfizetői számára : a »Párisi 
Divat« című szép divatlapot fele árban (negyedévre egy 
forintért) kapják az előfizetők; a »Pesti Hirlap Nagy Képes 
Naptár*-át minden előfizetőnek ingyen és bérmentve meg-
küldi a kiadóhivatal. A Pesti Hirlap előfizetési ára : egy 
hónapra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr., (a Párisi 
Divattal együtt 4 forint 50 kr. Kiadóhivatala: Budapest, 
V. Váci-körút 78. sz.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Támer János tolna-némedi ág. h. evang. lelkész, 

a tolna-baranya-somogyi egyházmegye alesperese életének 
53-ik, lelkipásztorságának 26-ik évében f. hó 15-én szív-
szélhüdésben hirtelen elhunyt, Temetése december 18-án 
ment végbe nagy részvéttel. Özvegy édes anyja és négy 
gyermeke gyászolja kora halálát. Munkás, hithű és rokon-
szenves lelkésze dőlt ki benne a testvér evang. egyház-
nak. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
A Lorántffy Zs. egylet karácsonyfájára adomá-

nyokat küldtek: I. Pénzben: dr. Eötvös Bálint 50 kr., 
Nagy Dezsőné 3 frt, Gonda Béláné 2 frt, Bágya Zsigmondné 
2 frt, Tremkó Antalné 3 frt, Bálint Ferenczné (Bákos) 5 
frt, Szikszay Ferencz 1 frt, Matolcsy Károlyné (A.-Pakony) 
1 frt, Ferenczy Sándorné (P.-Halom) 1 frt, Fromm Antalné 
(Gyömrő) 2 frt, Hangos Antal 2 frt, Hornyánszky Viktor 
10 frt, Illyés Károlyné 1 frt, Laky Adolf 5 frt, Patonay 
Dezső 2 frt, Luczenbacher P. 3 frt, Antos Jánosné (Abony) 
2 frt, Balázs Béláné 1 frt, Szmrecsányi Antalné 5 frt, 
br. Podmaniczky Gézáné 5 frt, özv. Van Darnatb Istvánné 
5 frt, Tisza Kálmánné 5 frt, gróf Teleki Sándorné (Gyömrő) 
5 frt, Majnik Béláné 3 frt, Sárkány Sámuelné (Pilis) 5 frt. 
Berger Sándor (P.-Selymes) 5 frt, dr. Csillag Kálmán 
(Gyömrő) 2 frt, Goldberger Károly (Gyömrő) 2 frt, Esti 
Jánosné 2 frt 50 kr., Tóth Fanny 2 frt 50 kr., Kasits 
Péterné 2 frt, Szabó Aladárné 2 frt, Pesti Hazai Takarék-
pénztár a vasárnapi iskolások karácsonyfájára 10 frt. A 
pénzbeli adományok összege 109 frt 50 Icr. II. Természet-
beli adományokat küldtek, még pedig ruhákat, ruhaszöve-
teket, cukor-süteményeket stb.: Stern József kereskedő, 
Fraenkl Henrik kereskedő, Luka László kereskedő, Kozma 
Ferenczné, özv. Bókay Jánosné, Tóth Lajos ügyvéd, Sach-
ner czukrász, Kugler czukrász, Kiement czukrász, Mössmer 
József kereskedő, Szénássy Gyula kereskedő, Korniss Zig-
mondné. Szilassy Paulin. — Budapest, 1895. december 
20-án Szőts Farkasné, az egyesület pénztárnoka. 

Az »okor-szigetvidéki értekezlet* által kitű-
zendő pályadíj gyarapításához az elnök kezéhez a követ-
kező adományok folytak be: Szász Károly püspök úr 
10 korona jegyzését jelentette be. Túri Lajos nyűg. ref. 
lelkész úr Szabadkáról küldött 2 koronát. A nagyvátyi 
református egyház presbyteriuina 5 koronát. Morvay Fe-
renc lelkész Nagyvátyról 5 koronát. A katádfai református 
egyház presbyteriuma 2 koronát. Összesen befolyt: 14 ko-
rona, a fentebbi becses ajánlattal együtt 24 korona azaz 
12 frt osztr, értékben. — Morvay Ferenc, ért. elnök. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. egyház egyik elemi fiiskolájában 

(párhuzamos IV. osztály) a tanítói állás lemondás folytán 
megüresedett. 

Ez állás 1896. januárius első napjától számítandó 
hat hóra 300, azaz háromszáz forint fizetés mellett ideig-
lenesen töltetik be. 

További időre az állandósíttatás nincs kizárva. 
Pályázati határidő 1895. dec. 26. 
Békés, 1895. december hó 10-én. 

2—2 Az ev. ref. egyház elöljárósága. 

Lapunk hátralékosaihoz azzal a kérelem-
mel fordulunk, hogy hátralékukat kifizetni szíves-
kedjenek. Mi igyekszünk megtenni a magunk köte-
lességét. Ugyanazt kérjük a megrendelőktől is. 

Szerkesztő és Kiadó. 
FI0RNYÁN8ZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPHSTRN. 
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